
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL  

Programa Integrado de Pós -Graduação em Saúde Coletiva - PIPASC 

 

 

 

 

Maria da Penha Rodrigues dos Santos  
 

 

REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA NA ATENÇÃO AOS 

PACIENTES COM DIABETES MELLITUS  

Estudo no distrito sanitário III do município de Recife 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2008 



 

 

 

 
 

MARIA DA PENHA RODRIGUES DOS SANTOS  

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA NA ATENÇÃO AOS 

PACIENTES COM DIABETES MELLITUS  

Estudo no distrito sanitário III do município de Recife 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
Integrado de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva – PIPASC da UFPE, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Saúde Coletiva - Área de concentração: 
Planejamento e Gestão em Saúde.   

 

 

 
ORIENTADORA: Dra. Luci Praciano Lima 
 
CO-ORIENTADORA: Pricila Melissa Honorato Pereira 
 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2008 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Santos, Maria da Penha Rodrigues dos 

 

       Referência e contra-referência na atenção aos pacientes 
com diabetes mellitus: estudo do distrito sanitário III do 
município de Recife / Maria da Penha Rodrigues dos Santos. 
– Recife: O Autor, 2008. 
   94 folhas. il: gráf., tab., quadro. 

 

   
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CCS. Saúde , 2008. 

 

  
       Inclui bibliografia, anexos e apêndices. 

 
 

       1. Atenção básica e atenção especializada - Integração. 
2. Referência e contra -referência - Diabetes mellitus  .  
I.Título.  

 

 

         
614.39 CDU (2.ed.) UFPE  
614 CDD (22.ed.) CCS2008-077  

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Minha Família , presente em cada etapa da aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Prefeitura do Recife, através da Secretaria Municipal de Saúde, por ter 

permitido o desenvolvimento deste trabalho e, assim, poder contribuir para a 

consolidação do SUS nessa cidade que tão bem me acolheu há 17 anos, tornando-

se minha casa durante esse período. 

À todos aqueles que aceitaram participar das entrevistas com suas 

informações preciosas e, em especial, à equipe do PSF entrevistada, que nos 

recebeu de braços abertos. 

Às entrevistadoras pelo profissionalismo e dedicação. 

Aos funcionários do PIPASC que me acompanharam nesses dois anos, 

sempre solícitos. 

Aos professores do Mestrado por seus ensinamentos e convivência 

harmoniosa. 

À professora Thalia Barreto por sua enorme colaboração durante todo o 

percurso: desde a revisão do instrumento destinado aos pacientes até o momento 

da análise dos dados quantitativos, sempre demonstrando grande interesse e 

disponibilidade.  

À professora Ronice Franco, não só por sua participação na comissão 

examinadora, mas também pela convivência durante o curso. As suas contribuições 

foram fundamentais, pois estas ultrapassaram o âmbito acadêmico. Sua 

humanidade e gentileza serão levadas como uma feliz lembrança desses tempos. 

À professora Maria Helena Kovacs por suas grandes contribuições que 

aprimoraram o trabalho desde a qualificação. Sua participação, enquanto membro 

da comissão examinadora, engrandece o meu trabalho. 



 

 

 

 
 

À professora Luci Praciano por acreditar no meu trabalho e por sua 

importante participação no meu amadurecimento desde a escolha do objeto até este 

momento. Quanto mais a conheço, mais admiro sua força e sua forma de trabalhar.  

À Pricila Pereira por sua fundamental disponibilidade em compartilhar seus 

conhecimentos sobre diabetes e sobre metodologia. 

A todos os colegas do mestrado, companheiros de jornada. Em especial aos 

que freqüentavam os nossos encontros mensais de “terapia de grupo”, momentos 

imprescindíveis para a concretização dos nossos objetivos. 

À Wanessa Tenório por seus bons conselhos nas horas certas.  

A todos os meus amigos, sem os quais eu não teria conseguido essa vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

RESUMO 

 

Esse estudo teve por objetivo analisar os processos organizacionais e de articulação 

entre a atenção básica e a atenção especializada, enfatizando os mecanismos de 

referência e contra-referência para os pacientes com diabetes mellitus no distrito 

sanitário III do Recife/ PE. Tratou-se de um estudo de caso, que utilizou as 

abordagens qualitativa e quantitativa. Foram utilizadas entrevistas estruturadas, 

semi-estruturadas e pesquisa documental. Participaram das entrevistas: médico, 

enfermeiro e agente comunitário de saúde da ESF selecionada, pacientes com 

diabetes cadastrados na referida equipe e médicos da unidade especializada de 

referência municipal. Evidenciou-se a existência de duas redes que caminham em 

paralelo: a da atenção básica, encabeçada pelo PSF e a da atenção prestada nos 

serviços especializados, com ações desarticuladas, tendo como conseqüência um 

sistema de referência e contra-referência deficiente. Algumas razões para a 

realidade encontrada são apontadas: a insuficiente resolutividade do PSF, gerando 

encaminhamentos desnecessários; o descrédito dos especialistas a respeito da 

qualidade do atendimento prestado no PSF; o desconhecimento dos especialistas a 

respeito do modelo de atenção adotado no município e sobre o funcionamento do 

PSF; a postura passiva dos profissionais e a incipiente consciência da co-

responsabilidade sobre os problemas enfrentados. Acredita-se que, para a atenção 

básica ser de fato a coordenadora do cuidado dos pacientes, faz-se necessário que 

investimentos sejam direcionados para aumentar a resolutividade do PSF, além 

daqueles destinados à formação dos especialistas, no sentido de integrá-los ao 

modelo de atenção proposto. 

 

 

Palavras – chave:  Programa Saúde da Família – Integração entre os serviços-

referência e contra-referência – Diabetes mellitus 

 



 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to examine the organizational and articulation processes between 

the basic and the specialized attentions, emphasizing the mechanisms of reference 

and counter-reference for those patients with mellitus diabetes in the III Health 

District of Recife/PE. It was a case-study, which used the qualitative and quantitative 

approaches. Structured and semi-structured interviews and documentary research 

have been used. The participants of the interviews were: doctor, nurse and 

community health agent of the selected ESF, patients with diabetes registered in that 

team and doctors from the specialized unit of municipal reference. It was evidenced 

that there are two networks that go in parallel: the basic care one, headed by the 

PSF and the one in specialized services, with disarticulated actions having as a 

result a deficient system of reference and counter-reference. Some reasons can be 

pointed out for that actual reality: the insufficient resolution of the PSF, generating 

unnecessary referrals; the discrediting of experts regarding the quality of care 

provided in the PSF, the lack of knowledge by the experts about the model of care 

adopted in the city and on the PSF functioning; the passive attitude of the 

professionals and the incipient awareness of the co-responsibility for the problems at 

hand. We believe that for basic care in fact be the coordinator of care of patients, it is 

necessary that investments should be targeted to increase the resolution of the PSF, 

besides those intended for training of specialists in order to integrate them to the 

model of proposed attention.  

 

 

 

 

Key-words : Family Health Program - Integration between the reference-services and 
counter-reference - Mellitus Diabetes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Delimitação do problema em estudo  

A estratégia Saúde da Família (SF) é uma das principais propostas de 

reorganização do modelo de atenção à saúde no Brasil, sendo apoiada político, 

institucional e economicamente pelo Estado, como alternativa de consolidação dos 

princípios do SUS. 

Para o Ministério da Saúde, o Programa Saúde da Família (PSF) é 

considerado um projeto dinamizador do SUS, condicionado pela evolução histórica e 

organizacional do sistema de saúde no Brasil. A ele é atribuído papel estruturante 

nos sistemas municipais de saúde (BRASIL, MS, 2007a). 

  A prioridade conferida ao PSF pode ser verificada pelo aporte de recursos 

destinados, a cada ano, para a sua implantação. Em 2000, o investimento foi de 

seiscentos e cinqüenta e um milhões de reais, ultrapassando a cifra de três bilhões 

de reais em 2006 (PAB1 variável) (BRASIL, MS, 2007a). 

Em 2001, a cobertura do PSF no Brasil era de 25,4%. Até o final de 2005, já 

havia vinte e quatro mil e seiscentas equipes de saúde da família (ESF), distribuídas 

em quatro mil, novecentos e oitenta e seis municípios, com uma cobertura 

populacional ultrapassando os 44%, o que corresponde a cerca de 78,6 milhões de 

pessoas (BRASIL, MS, 2007a). 

 O encaminhamento dos pacientes para as consultas especializadas ou para 

outros serviços de maior complexidade está previsto no PSF como forma de 

                                                
1 Piso da Atenção Básica – Recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde aos municípios, 
destinados a investimentos e ações de assistência básica. Possui dois componentes: o fixo (valor per capta 
recebido pelos municípios para ações de saúde bucal, vigilância sanitária, vigilância ambiental, farmácia básica e 
assistência básica, entre outras) e o variável, que reúne incentivos para programas de agentes comunitários de 
saúde e saúde da família, assistência farmacêutica básica, programa de combate às carências nutricionais e 
ações básicas de vigilância sanitária. 
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contribuir para um atendimento integral, adequado e oportuno aos usuários, 

fortalecendo a resolutividade dessa estratégia.  

Para a sua efetivação, é necessário que exista e funcione um sistema 

hierarquizado de serviços, formando uma rede integrada com fluxo normatizado dos 

pacientes nos dois sentidos. Importante destacar que não só o fluxo dos pacientes é 

importante, mas também a troca de informações clínicas entre os profissionais dos 

diferentes níveis que participam do tratamento (D’AGUIAR, 2001).  

Entre as áreas prioritárias de atuação do PSF, está o contro 

le do diabetes mellitus - DM (BRASIL, MS, 2001a).  Trata-se de uma 

síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade 

da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por 

hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e 

proteínas. 

O DM é um grande problema de saúde pública no país, uma vez que é muito 

freqüente, atinge todas as faixas etárias, sem distinção de raça, sexo ou condições 

socioeconômicas, constituindo, em conjunto com a hipertensão, os principais fatores 

de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares (primeira causa de 

morte no Brasil). Atualmente, sua prevalência é estimada em 11% da população 

igual ou superior a quarenta anos, o que representa cerca de cinco milhões e meio 

de portadores e deve alcançar dez milhões de pessoas em 2010 (BRASIL, MS 

2006c).  

As conseqüências do DM a longo prazo incluem danos, disfunção e falência 

de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sangüíneos. 

As suas complicações comprometem a produtividade, qualidade de vida e sobrevida 
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dos indivíduos, além de envolver altos custos no seu tratamento. (COELI et al, 2002; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2003; SÁ, 2003; BRASIL, MS, 2006c).   

No que se refere à qualidade e sobrevida dos pacientes com diabetes, é 

importante assinalar que a expectativa de vida é reduzida, em média, em quinze 

anos para o diabetes tipo 1 e em cinco a sete anos no tipo 2 (BRASIL, MS, 2006c).   

O número de internações por DM registrado no Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH/SUS) é elevado, consistindo, em conjunto com a hipertensão arterial, 

a primeira causa de internação no país. Aliados a esse fato, estão os altos custos 

envolvidos nessas internações, relacionados com a alta taxa de permanência 

hospitalar do diabético, e também, com a severidade das complicações que, muitas 

vezes, demandam procedimentos de alta complexidade (BRASIL, MS, 2006c). 

A oferta de exames complementares e de consultas especializadas é 

fundamental para o acompanhamento dos portadores de DM. Esse tem sido um dos 

grandes desafios da organização da rede de serviços de saúde em todo o país 

(BRASIL, MS, 2001a).  

O DM constitui um problema de saúde de grande porte no Recife, condição 

confirmada por inquérito realizado recentemente pelo Ministério da Saúde em todas 

as capitais brasileiras, que insere esse município entre as três capitais com os 

maiores percentuais de pessoas que referem diagnóstico médico de diabetes 

(5,4%), apresentando valor inferior apenas aos de São Paulo e Rio de Janeiro (6,2% 

e 5,9%, respectivamente) (BRASIL,  2007b). 

Há, atualmente, uma média de quinze mil pessoas com diabetes cadastradas 

no SIAB/ Recife (Sistema de Informação da Atenção Básica). Em 2004, foram 

registradas novecentas e oitenta e oito internações e mais de seiscentas e trinta 

mortes no município por esse agravo. (RECIFE, 2005; RECIFE, 2006).  
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Do ponto de vista organizacional e político, a agenda de governo (2001- 2005) 

do Recife, destaca, como um de seus compromissos, a garantia do acesso à 

atenção básica à população SUS dependente. As áreas mais pobres, portanto, mais 

vulneráveis ao adoecimento por doenças, foram consideradas prioritárias para a 

implantação do PSF. Esta estratégia foi adotada não só para ampliar o acesso à 

atenção básica, mas também, para permitir a reorganização de todo o sistema 

municipal de saúde e garantir uma atenção integral (RECIFE, 2001). 

O município passou, então, por um processo de expansão da cobertura, 

saindo de 9%, em 2001, para 49% em 2006. No mais recente Plano Municipal de 

Saúde (2006-2009), o aumento da cobertura se mantém como meta de governo e a 

necessidade de garantir a qualidade e a continuidade do atendimento são 

enfatizadas, sendo a dificuldade do acesso à média e alta complexidade apontada 

como um dos entraves do sistema municipal de saúde. Um dos grandes desafios 

apontados é justamente “garantir a oferta de atenção especializada de forma 

descentralizada, resolutiva e articulada com a atenção básica” (RECIFE, 2006, p. 

56). 

Frente a essa situação, torna-se relevante a realização de um estudo que 

aborde a organização e articulação dos serviços de saúde na perspectiva da 

continuidade do cuidado aos pacientes com DM. Esse estudo busca, então, resposta 

à seguinte indagação: como se dá a organização e articulação entre a atenção 

básica e os serviços especializados para o atendimento aos pacientes com Diabetes 

mellitus no Distrito Sanitário III do Recife?  
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1.2 Justificativas para o estudo  

 

Esse estudo se justifica pelos seguintes aspectos: 

 

1. A integração entre o PSF e os outros níveis de atenção tem se mostrado de difícil 

realização, havendo a necessidade de estudos que contribuam para sua efetiva 

implantação; 

 

2. O Recife está entre as três capitais do país com os maiores percentuais de 

pessoas que referem diagnóstico médico de diabetes mellitus – DM, sendo 

importante desenvolver pesquisas nesse município que abordem o agravo;  

 

3. Há uma farta literatura sobre a assistência aos pacientes com DM, contudo há 

uma escassez de estudos com enfoque na integração entre a atenção básica e os 

demais níveis de atenção para o acompanhamento desses pacientes. 
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1.3. Objetivos do estudo  

 

Objetivo Geral 

Analisar os processos2 organizacionais3 e de articulação entre a atenção básica e a 

atenção especializada, enfatizando os mecanismos de referência e contra-referência 

para os pacientes com diabetes mellitus no Distrito Sanitário III do Recife.  

 

Objetivos específicos 

 

 
• Identificar e avaliar o conjunto de atividades desenvolvidas pelas equipes de 

saúde da família no acompanhamento e encaminhamento dos pacientes; 

• Identificar e avaliar as ferramentas operacionais utilizadas para assegurar a 

referência e contra-referência dos pacientes; 

• Avaliar a comunicação entre os profissionais da Unidade de Saúde da Família 

e dos serviços especializados; 

• Caracterizar o funcionamento da referência e contra-referência, a partir das 

informações dos pacientes com diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Para Hammer e Champy (1994 apud Gonçalves, 2000), processo é um grupo de atividades realizadas numa seqüência 
lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. 
 

 
3 Segundo Gonçalves (2000), os processos organizacionais ou de integração organizacional são centralizados na organização 
e viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Abordagem ao paciente com diabetes mellitus no Brasil  

 

Para o desenvolvimento do estudo, faz-se necessário conhecer um pouco 

mais sobre esse agravo, bem como explicitar as propostas de abordagem a esses 

pacientes, definidas pelo Ministério da Saúde.  

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2003, p. 10), a 

classificação atual do diabetes mellitus (DM) é baseada na sua etiologia: 

• O DM tipo 1 resulta primariamente da destruição das células beta 

pancreáticas e tem tendência a cetoacidose. Inclui casos decorrentes de 

doença auto-imune e aqueles nos quais a causa da destruição das células 

beta não é conhecida. Corresponde de 5% a 10% do total de casos;  

• O DM tipo 2 resulta, em geral, de graus variáveis d e 

resistência à insulina e deficiência relativa de se creção 

de insulina. A maioria dos pacientes tem excesso de  peso 

e a cetoacidose ocorre apenas em situações especiai s, 

como durante infecções graves. O diagnóstico, na ma ioria 

dos casos, é feito a partir dos 40 anos de idade, e mbora 

possa ocorrer mais cedo, mas raramente em adolescen tes. 

Abrange 85% a 90% do total de casos. 

 A categoria outros tipos de DM contém várias formas de 

diabetes, decorrentes de defeitos genéticos associa dos a 

outras doenças ou ao uso de fármacos diabetogênicos . 
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 O DM gestacional é a diminuição da tolerância à glicose, de magnitude 

variável, diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir 

após o parto.  

As complicações do DM são divididas em agudas e crônicas. As principais 

complicações agudas são: hipoglicemia, cetoacidose diabética e coma hiperosmolar.  

As condições de risco para as complicações agudas são as seguintes 

(BRASIL, 2001b): 

Para a hipoglicemia: pacientes em uso de insulina, pacientes idosos em uso 

de sulfaniluréias, insuficiência renal, omissão alimentar, atraso no horário das 

refeições, realização de exercício não-usual, insulinoterapia recentemente iniciada, 

baixa idade, glicemia normal baixa à noite, troca de insulina, neuropatia autonômica. 

Para a cetoacidose: doença febril aguda, suspensão da insulinoterapia, uso 

concomitante de agentes hiperglicemiantes, diabetes previamente mal controlado, 

diabetes de controle instável, diabetes + distúrbios psicológicos graves. 

Para o coma hiperosmolar: diabetes tipo 2 com doença intercorrente (infecção 

grave, infarto cerebral ou do miocárdio, estresse intenso), uso de medicamentos 

hiperglicemiantes e má adesão ao tratamento. 

As complicações crônicas podem ser decorrentes de alterações: na 

microcirculação - retinopatia e nefropatia; na macrocirculação - cardiopatia 

isquêmica, doença cerebrovascular e doença vascular periférica e alterações 

neuropáticas . 

A prevalência das complicações por diabetes são assim distribuídas (BRASIL 

2001b): 
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Retinopatia - Cerca de 50% dos pacientes com dez anos de diabetes apresentam 

essa complicação e entre 60 e 80% com mais de quinze anos da doença;  

Nefropatia - entre os pacientes com diabetes tipo 1, cerca de 30 a 40% dos 

pacientes desenvolverão, num período entre dez a trinta anos após o início da 

doença. Já entre os que possuem diabetes tipo 2, até 40% dos pacientes 

apresentarão a complicação, após vinte anos da doença.  

Cardiopatia isquêmica - ocorre em 7,5% dos homens diabéticos e em 13,5% das 

mulheres diabéticas entre 45 e 64 anos de idade. 

Doença cerebrovascular - apresenta-se em 4,8% nos pacientes entre 45 e 64 anos e 

em 12,7% entre os de 65 e 74 anos de idade.  

Doença vascular periférica  - está presente em 8% dos diabéticos tipo 2, por ocasião 

do diagnóstico e pode ocorrer em 45%, após vinte anos da doença. 

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento das complicações 

crônicas são: longa duração da doença; mau controle metabólico; presença de 

hipertensão arterial - HA; tabagismo e alcoolismo; complicações preexistentes e 

gestação. 

 Frente a essas possíveis complicações e fatores de risco, os pacientes com 

diabetes frequentemente necessitam ter acesso a consultas especializadas e a 

exames complementares (BRASIL, 2001b). 

Em 2001, o Ministério da Saúde (MS) apresentou o Plano de Reorganização 

da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes mellitus, elaborado com a 

participação de estados, municípios, federações nacionais de portadores de 

hipertensão e diabetes, e sociedades científicas.  
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Esse Plano foi criado com o objetivo de 

estabelecer as diretrizes e metas para a Reorganização da Atenção à 
Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus no Sistema Único de Saúde, 
através da atualização dos profissionais da rede básica, da garantia do 
diagnóstico e da vinculação do paciente às unidades de saúde para 
tratamento e acompanhamento, promovendo assim, a reestruturação e a 
ampliação do atendimento resolutivo e de qualidade para os portadores 
dessas patologias na rede pública de serviços de saúde (BRASIL,  2001a, 
p. 10). 

 

Entre seus objetivos específicos, estão: a identificação, cadastramento e 

vinculação desses pacientes às equipes da atenção básica; a implantação de 

protocolo de assistência aos portadores de DM e HA e a reorganização da rede de 

serviços, em todos os níveis de complexidade para o atendimento a esses 

pacientes. 

Com o intuito de operacionalizar o Plano, entre outras ações, foi elaborado e 

distribuído, em 2002, o Manual de hipertensão e diabetes mellitus, tendo como 

finalidade “subsidiar tecnicamente os profissionais da rede de atenção básica, que, 

hoje, tem na estratégia do Programa Saúde da Família – PSF, uma perspectiva de 

reorganizar a atenção à hipertensão arterial – HA e ao diabetes mellitus – DM” 

(BRASIL, 2001b, p. 7). Nele são apresentadas as normatizações para diagnóstico 

clínico, a padronização dos exames complementares para confirmação diagnóstica, 

o tratamento, o esquema terapêutico, as complicações, as atribuições das equipes e 

os critérios de encaminhamento para referência, além de sugestões de ações de 

promoção à saúde e prevenção de HA e DM.  

Os critérios de encaminhamento dos pacientes com diabetes para referência 

são os seguintes: 

• Insuficiência renal crônica (IRC) 

• Suspeita de HA e diabetes secundários 
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• DM em gestantes 

• DM em crianças e adolescentes 

• Complicações oculares 

• Lesões vasculares das extremidades, incluindo pé diabético 

• Acidente Vascular Encefálico prévio com déficit sensitivo e/ ou motor 

• Diabéticos de difícil controle 

• Diabéticos para rastreamento de complicações crônicas (se isto não for 

possível na unidade básica) 

De acordo com esse manual, as atribuições dos médicos no que se refere à 

referência e contra-referência dos portadores de diabetes são: 1) Solicitar exames 

complementares, quando necessário; 2) Encaminhar à unidade de referência 

secundária, uma vez ao ano, todos os diabéticos, para rastreamento de 

complicações crônicas, quando da impossibilidade de realizá-lo na unidade básica; 

3) Encaminhar à unidade de referência os pacientes diabéticos com dificuldade de 

controle metabólico; 4) Encaminhar à unidade de referência secundária os casos de 

diabetes gestacional e os que necessitam de uma consulta especializada 

(cardiologia, oftalmologia, etc.); 5) Perseguir, obstinadamente, os objetivos e metas 

do tratamento (níveis pressóricos, glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, 

hemoglobina glicada, controle dos lipídeos e do peso) (BRASIL, 2001b, p. 87).  

O diabetes mellitus tipo 2, que corresponde à maioria dos pacientes com esse 

agravo, necessita de uma consulta por ano ao oftalmologista como rotina, a fim de 

avaliar, através do exame de fundo do olho (fundoscopia), o grau de 

comprometimento do sistema vascular, assim como possíveis complicações 

oftalmológicas ocasionadas pela diabetes, como a catarata e a retinopatia diabética 

por exemplo (GROSS; NEHME, 1999; BRAUNSTEIN et al apud SÁ, 2003 ).  
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De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001b), a dosagem da 

hemoglobina glicada e a glicose de jejum devem ser realizadas a cada três ou 

quatro meses. Assim como deve ser realizado um lipidograma anual, uma vez que a 

alteração do metabolismo da glicose no paciente com diabetes favorece o 

desenvolvimento de alterações no metabolismo lipídico, elevando os fatores de risco 

de adoecimento por outras patologias como a insuficiência coronariana, o infarto do 

miocárdio, obstrução de carótidas, entre outros.  

Recomenda-se ainda que entre 60 a 80% dos casos de diabetes mellitus 

sejam tratados na rede básica municipal (BRASIL, 2001b). Para o MS, os pacientes 

com diabetes mellitus devem estar vinculados a uma equipe do PSF e, quando 

necessário, devem ser encaminhados a outro nível de atenção, não devendo, 

entretanto, perder o contato com essa equipe, que tem por atribuição acompanhá-

los.  

 Corroborando com essa posição do MS, utiliza-se, nesse estudo, o mesmo 

entendimento de Sá (2003) sobre a atenção contínua:  

o conjunto de ações que perpassam os diferentes níveis de atenção sem 
que signifique a perda de contato com o primeiro nível de atenção. Ao 
contrário, o primeiro nível recebe e percebe o usuário em suas 
necessidades, estabelece o vínculo e passa a gerenciar a saúde do 
mesmo, referenciando para outros níveis quando necessário, no intuito de 
obter avaliações especializadas que melhor organizem a abordagem às 
necessidades do usuário (SÁ, 2003, p. 51-52)  

  

A insuficiente garantia da atenção contínua a esses pacientes vem dificultar o 

estabelecimento da integralidade da atenção, diretriz defendida pelo PSF que será 

abordada mais adiante. 
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2.2 O Programa de Saúde da Família e a Integração e ntre os serviços  
 

A universalidade do acesso à saúde é assegurada na legislação brasileira, 

através da Constituição Federal de 1988, Lei 8080/90 e através das normas 

operacionais do SUS. O Pacto pela Saúde configura-se no mais recente instrumento 

de consolidação do SUS (BRASIL, 2006a). De acordo com o referido pacto, todo 

município deve: 

Organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na 
atenção básica [...] e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção 
especializada a partir das necessidades da atenção básica, configurando a 
rede de atenção, por meio dos processos de integração e articulação dos 
serviços de atenção básica com os demais níveis do sistema (BRASIL, 
2006a). 

 

Há um claro investimento do Estado na expansão da atenção básica, através 

do PSF, Contudo o país ainda convive com dificuldades de acesso a serviços de 

qualidade e, sobretudo à atenção integral, evidenciando o descompasso entre a 

legislação e o que ocorre no cotidiano dos serviços de saúde.  

Assis, Villa e Nascimento (2003) realizaram estudo qualitativo sobre as 

condições de acesso dos usuários às unidades básicas de saúde de Feira de 

Santana (Bahia).  

Destacaram, a partir de observações dos serviços analisados, que os 

usuários eram atendidos em função de uma queixa, não havendo garantia de 

exames, ou mesmo da continuidade do tratamento. Esses autores afirmam, a partir 

da análise desse estudo, que “a universalização da atenção se traduz em um 

sistema segmentado e desarticulado no âmbito interno do sistema público e na 

cadeia organizativa do sistema como um todo” (ASSIS; VILLA; NASCIMENTO, 2003, 

p. 819) 

Para Furtado e Tanaka (1998) a diretriz da integralidade engloba cinco 

dimensões: o ser humano como o centro da atenção e não a doença; o ser humano 
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ou o grupo vistos na sua totalidade; a assistência propiciada nos diversos níveis; o 

tratamento diferenciado para quem está em situação desigual e a interferência nas 

condições gerais de vida da população (FURTADO; TANAKA, 1998, p.591, grifo 

nosso). 

A integralidade da atenção é avaliada por esse estudo no seu aspecto relativo 

à integração da atenção básica aos demais níveis de atenção, na perspectiva da 

continuidade do cuidado.  

Para Hartz e Contandriopoulos (2004) o conceito de integralidade remete, 

obrigatoriamente, ao de integração dos serviços por meio de redes assistenciais, 

reconhecendo a interdependência dos atores e organizações.  

Leatt et al (2000 apud Hartz; Contandriopoulos, 2004) propuseram dez 

critérios para que um paciente avalie se existe um sistema integrado de serviços. 

São eles: não precisar repetir sua história em cada atendimento; não precisar se 

submeter a repetições inúteis de exames;  não ser a única fonte de informação para 

que o médico ou outro profissional conheça a sua história de utilização de serviços, 

procedimentos e medicamentos; não se restringir a um nível de atenção inadequado 

por incapacidade de atendimento em outro nível (superior ou inferior); dispor de 24 

horas de acesso a um provedor de serviços ligado à atenção primária; receber 

informação clara e precisa sobre a qualidade da assistência e resultados esperados 

das opções terapêuticas, permitindo-lhe fazer escolhas esclarecidas; ter acesso fácil 

(por exemplo, telefone) e oportuno aos diversos exames e profissionais; dispor de 

tempo suficiente nas consultas do primeiro nível de atenção; ser rotineiramente 

contatado para prevenir complicações de problemas crônicos; receber apoio 

domiciliar e treinamento em autocuidado que maximize a autonomia.  
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São destacadas por Hartz e Contandriopoulos (2004) as três linguagens nas 

quais estão fundamentados os discursos e políticas sobre a integralidade. Além da 

linguagem de cooperação /negociação (novos formatos de negociação e de acordos 

entre atores e organizações), também são mencionadas a linguagem estrutural 

(modificação das fronteiras das organizações) e a clínica (modificações nas práticas 

dos profissionais).  

Não tem sido fácil para os municípios, a partir das linguagens acima citadas, 

garantirem a integralidade da atenção aos seus munícipes. Na literatura, alguns 

aspectos são apontados como contribuintes para essa realidade: o sistema de 

referência e contra-referência mal articulado, com estruturas de referência que não 

respeitam os pressupostos estabelecidos e que mantêm com o PSF um 

relacionamento marginal (D’AGUIAR, 2001; PEDROSA; TELES, 2001); dificuldade 

de acesso a algumas especialidades (geralmente as de alto custo); a ausência de 

conhecimento ou interesse dos profissionais em encaminhar os pacientes às 

estruturas de referência; as diferentes concepções dos profissionais e gestores a 

respeito da integralidade, demonstrando como a formação de cada um interfere na 

maneira como esse princípio é apreendido pelos diversos atores, o que pode gerar 

diferentes interpretações acerca das estratégias adotadas pelo PSF para assegurar 

a atenção contínua (SÁ, 2003). 

Segundo Mendes (2001 apud HARTZ; CONTANDRIOPOULOS, 2004) o que 

dificulta a efetiva implantação da rede de referência e contra-referência, 

especificamente, é o quase desconhecimento das tecnologias de microgestão – 

gestão da utilização de procedimentos, perfilização clínica, gestão da patologia, 

gestão de casos, lista de espera e procedimentos expectantes, protocolos clínicos e 

sistema integrado de informação. 
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Serra (2003) aponta, como estratégias, a adoção imediata de protocolos para 

regular o fluxo de pacientes para as referências, a intensificação de capacitação/ 

qualificação do pessoal administrativo e técnico e a criação de mecanismos mais 

ágeis para regulação, controle e avaliação dos serviços públicos e privados. 

Campos (2003) assinala que o gestor municipal tem a seu favor a legislação 

relativa a novas formas de financiamento e de gestão que melhoraram as condições 

dos municípios e que contribui para o cumprimento da integralidade. Hoje se busca 

muito mais atingir metas de impacto epidemiológico do que a produção de consultas 

ou internações.  

D’Aguiar (2001) destaca que, para se ter um nível de resolutividade 

considerado adequado, deverá ser estruturada uma rede hierarquizada de cuidados 

de diferentes complexidades, com os vários níveis atuando em sintonia com os 

propósitos do PSF e cientes dos seus deveres e responsabilidades. 

A Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial constituem-se em 

diretrizes apontadas no Pacto pela Saúde para garantir a integralidade da atenção. 

Há uma diferenciação desses conceitos no referido pacto: 

A Regulação da atenção à saúde tem como objeto a produção de todas as 
ações diretas e finais de atenção à saúde, dirigida aos prestadores de 
serviços de saúde, públicos e privados. As ações da Regulação da Atenção 
à Saúde compreendem a contratação, a regulação do acesso à assistência 
ou regulação assistencial, o controle assistencial, a avaliação da atenção à 
saúde, a auditoria assistencial e as regulamentações da Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária (BRASIL, MS, 2006a). 

 

Já a Regulação Assistencial é definida como “o conjunto de relações, 

saberes, tecnologias e ações que intermedeiam a demanda do usuário por serviços 

de saúde e o acesso a estes” (BRASIL, MS, 2006a). 

Os complexos reguladores são também conceituados no referido pacto, 

como: 
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uma das estratégias de Regulação Assistencial, consistindo na articulação 
e integração de Centrais de Atenção Pré-hospitalar e urgências, Centrais 
de internação, Centrais de consultas e exames, protocolos assistenciais 
com a contratação, controle assistencial e avaliação, assim como com 
outras funções da gestão como programação e regionalização (BRASIL,  
MS, 2006a). 

 

A Regulação Assistencial é, então, responsável por dar respostas às 

demandas de saúde dos usuários nos diversos níveis de assistência, permitindo 

“ajustar a oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do cidadão, de 

forma equânime, ordenada, oportuna e racional” (BRASIL, CONASS, 2007) 

As questões levantadas têm grande importância para o presente estudo, pois 

os pacientes com diabetes mellitus, pela cronicidade e possíveis complicações, 

frequentemente necessitam de exames e consultas especializadas, além de, quando 

necessário, hospitalizações. 

Paiva, Bersusa e Escuder (2006) avaliaram a assistência aos pacientes com 

diabetes em um município de São Paulo pelo PSF local. Apesar da ampliação do 

acesso da população à atenção básica, constatada no estudo, a qualidade da 

assistência foi apontada como insatisfatória e merecedora da atenção. 

Assunção, Santos e Gigante (2001) realizaram um estudo transversal em 

todas as unidades de saúde da atenção básica de um município do Rio Grande do 

Sul, sendo coletadas informações relativas ao atendimento aos pacientes com 

diabetes. Essas informações referiram-se às condições de estrutura dos serviços de 

saúde, ao processo e ao resultado do atendimento a esses pacientes.  

Quanto à estrutura, a rede pública foi considerada, em seu aspecto 

quantitativo, razoável, e o aspecto geográfico mostrou-se satisfatório. No entanto, a 

maioria das unidades apresentou qualidade deficiente no atendimento. Foi 

demonstrado, na avaliação de processo, que nenhum médico entrevistado 

costumava solicitar todos os exames preconizados no acompanhamento dos 
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pacientes diabéticos. No que se refere à avaliação de resultados, foi verificado que o 

processo do cuidado, baseado exclusivamente no atendimento médico, deixa 

lacunas quanto a procedimentos do exame físico e critérios clínicos de 

monitorização do controle da doença. 

Sá (2003) avaliou o Programa Médico de Família de Niterói (RJ) quanto à 

integralidade da atenção. Um dos grupos prioritários estudados foi o diabetes 

mellitus, representando os doentes crônicos. Entre os casos identificados, foi 

possível perceber uma grande heterogeneidade, havendo desde situações em que o 

paciente teve acesso à consulta especializada ou exame no período de quinze dias 

até aqueles casos em que essa espera ultrapassou os cem dias. 

Kovacs e Feliciano (2000) avaliaram a vulnerabilidade do processo de 

trabalho desenvolvido nos serviços de saúde destinados ao atendimento aos 

pacientes com diabetes no Recife. Foram observados, como pontos críticos da 

atenção ao diabético: a dificuldade no acesso ao atendimento, a falta de 

medicamentos e a incipiente estruturação do sistema de referência e contra-

referência, que se mostrou pouco resolutivo frente às necessidades de cuidados 

especializados.  

Pereira (2007) realizou um estudo avaliativo, que incorporou a avaliação 

normativa, em seus componentes de estrutura e processo, abordando a atenção ao 

diabetes na estratégia Saúde da Família, sendo o Recife selecionado como espaço 

de estudo.  Na dimensão processo, um dos sub-componentes avaliados foi a 

referência e contra-referência, destacado como aquele em que foram encontrados 

os melhores resultados. No entanto, a autora afirma não ter sido possível a 

realização de uma análise mais acurada sobre esse aspecto e enfatiza a 

necessidade de outros estudos que aprofundem essa discussão.  
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Juliani e Ciampone (1999) realizaram estudo sobre a referência e contra-

referência em um município de São Paulo, no qual o funcionamento da referência, 

por ser obrigatória para as unidades básicas, foi considerado razoável, contudo, a 

contra-referência foi julgada incipiente. A organização dos serviços demonstrou a 

dificuldade de comunicação e integração entre os diversos níveis de atenção à 

saúde. Esses autores consideram que é fundamental investir em ações que 

propiciem maior integração entre os serviços e no estabelecimento de fluxos formais 

de encaminhamento para responder às necessidades do sistema almejado. 

Hartz e Contandriopoulos (2004) fazem uma reflexão sobre a pouca ênfase 

que tem sido dada à atenção ambulatorial ou domiciliar e na trajetória dos pacientes 

na continuidade dos cuidados. Afirmam que é necessária  

uma dupla leitura do objeto rede: como estrutura organizacional, voltada 
para produção de serviços e uma dinâmica de atores em permanente 
negociação de papéis, favorecendo novas soluções para velhos problemas 
(HARTZ ; CONTANDRIOPOULOS ,2004, p. S334). 

 

   Assim, o referencial teórico aqui exposto evidencia os desafios e estratégias 

para garantir a integração entre a atenção básica e os demais níveis, demonstrando 

a oportunidade do presente estudo, que busca contribuir para o fortalecimento desse 

aspecto da integralidade (quadro conceitual). 
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QUADRO CONCEITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Como se dá a organização e articulação entre as 

USF e os serviços especializados no distrito sanitário 

III do Recife na perspectiva da referência e contra-

referência para os pacientes com diabetes mellitus? 

 

A diretriz da integralidade engloba cinco dimensões: o ser humano 
como o centro da atenção e não a doença; o ser humano ou o grupo 
visto na sua totalidade; a assistência propiciada nos diversos níveis; o 
tratamento diferenciado para quem está em situação desigual e a 
interferência nas condições gerais de vida da população (FURTADO; 
TANAKA, 1998, p.591, grifo nosso) 

A integralidade remete, 
obrigatoriamente, ao conceito de 
integração dos serviços por meio de 
redes assistenciais/redes de 
atenção, reconhecendo a 
interdependência dos atores e 
organizações (HARTZ , 2004) 
 

Atenção contínua é o conjunto de ações que perpassam os diferentes níveis 

de atenção sem que signifique a perda de contato com o primeiro nível de 

atenção. Ao contrário, o primeiro nível recebe e percebe o usuário em suas 

necessidades, estabelece o vínculo e passa a gerenciar a saúde do mesmo, 

referenciando para outros níveis quando necessário, no intuito de obter 

avaliações especializadas que melhor organizem a abordagem às 

necessidades do usuário (SÁ, 2003, p. 51-52)  
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3 MÉTODO 

 

3.1 Desenho do estudo  

  

 Para atender ao objeto de estudo, foram utilizadas, de forma complementar, 

as abordagens quantitativa e qualitativa. Através dos dados quantitativos, buscou-se 

obter uma visão descritiva do funcionamento da referência e contra-referência. As 

questões envolvidas nos processos de organização e articulação entre os serviços 

foram, então, analisadas a partir da abordagem qualitativa, por considerar que essa 

amplia o esquema explicativo, ao trabalhar com o universo de significados, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, abrangendo um espaço mais profundo de 

relações, processos e fenômenos que muitas vezes não são possíveis de serem 

apreendidos por meio da operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994). 

           Por suas características, a presente pesquisa consiste em um estudo de 

caso, por pretender realizar uma análise mais aprofundada a respeito da 

organização e articulação entre os serviços na atenção aos pacientes com diabetes. 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa “utilizada em muitas situações para 

contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos e de grupo” (YIN, 2005, p. 20). 

          O estudo de caso com vários níveis ou unidades de análise “se interessa por 

vários níveis de explicação de um fenômeno e [...] oferece um alto potencial de 

validade interna” (CONTADRIOPOULOS et al,1997, p.40)”. 

           Portanto, para permitir um maior entendimento da questão de pesquisa, 

foram utilizados dois níveis de análise: a partir da atenção básica de saúde e da 

média complexidade.  
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Esta pesquisa selecionou o Distrito Sanitário III do Recife, por ser o mais 

antigo do município e contar com a unidade especializada (média complexidade) de 

referência municipal, que dispõe de algumas das especialidades mais demandadas 

pelos pacientes com diabetes: endocrinologia, cardiologia e oftalmologia. 

A referida unidade de média complexidade e uma unidade do Programa 

Saúde da Família (uma equipe) foram selecionados como lócus privilegiado, 

considerando que esses possuem o conjunto de experiências relevantes à pesquisa 

(MINAYO, 1994). 

 Para a seleção da equipe de saúde da família (ESF), foram considerados, 

como critérios, o grau de implantação das ações de atenção ao diabetes, encontrado 

na pesquisa de Pereira (2007) e o número de pacientes com diabetes cadastrados. 

Mais adiante, essa seleção será descrita de forma mais detalhada. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos  

Para Flick (2004) nem todos os métodos são apropriados a cada questão de 

pesquisa. Para a seleção, esse autor cita critérios, como a questão e o assunto da 

pesquisa, os sujeitos da pesquisa, a facilidade do entrevistador e dos sujeitos 

entrevistados com os possíveis métodos a serem empregados, além da forma como 

os dados serão interpretados posteriormente e o nível de generalização necessário 

para se chegar às descobertas. 

Para Yin, o estudo de caso 

baseia-se em várias fontes de evidências, incluindo tanto as quantitativas 
quanto as qualitativas, precisando convergir em um formato de triângulo 
[...] beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 
conduzir a coleta e análise dos dados (YIN, 2005, p.33). 

 

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados nas 

etapas quantitativa e qualitativa. 
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3.2.1 Etapa quantitativa 

Foi realizada com o objetivo de caracterizar o funcionamento da referência e 

contra-referência a partir das informações dos pacientes com diabetes. 

 

        3.2.1.1 Seleção dos pacientes 

 

 Foi selecionado o universo de pacientes diabéticos cadastrados na ESF, 

constituído por 75 pessoas, de acordo com a informação fornecida pela equipe. 

Contudo, ocorreram algumas perdas. Estas se referem desde àqueles casos em que 

os pacientes que não estavam na residência no momento da entrevista, não tendo 

sido possível um posterior agendamento, até a paciente que havia sido proibida pelo 

marido de participar da entrevista.  

 

3.2.1.2 Coleta de dados: procedimentos e instrumento utilizado  

 

Foi utilizada entrevista estruturada face a face com aplicação de 

questionários estruturados e pré-codificados (Apêndice A). As entrevistas foram 

realizadas por três entrevistadoras devidamente treinadas para a função. As 

entrevistadoras participaram do estudo-piloto, o que permitiu a elas opinarem sobre 

as alterações necessárias no instrumento e a identificação das dificuldades que, 

provavelmente, iriam ter em campo. Foram ainda discutidos, em conjunto, pontos 

relevantes que incluíram desde a abordagem aos pacientes, condução das 

entrevistas até a importância do contato prévio com os Agentes Comunitários de 

Saúde para o agendamento e para garantir o acompanhamento dos mesmos 



 

 

35 
 

 
 

durante as entrevistas, realizadas, em sua maioria, nas casas dos pacientes, 

facilitando assim o deslocamento dentro da comunidade. 

Antes do trabalho de campo, foi realizada uma reunião com os ACS da 

equipe selecionada para explicar os objetivos da pesquisa e para sensibilizá-los 

sobre a importância da participação deles e, ainda nesse momento, foi feito o 

planejamento inicial das entrevistas, com a formulação de uma planilha, contendo as 

seguintes informações: nome dos ACS, contato telefônico, nome dos pacientes 

acompanhados por cada um deles, dia e horário das entrevistas e nome da 

entrevistadora responsável.  

Alguns procedimentos foram realizados para assegurar a qualidade dos 

dados: a) à medida que os questionários preenchidos foram sendo entregues, uma 

crítica foi realizada pela pesquisadora principal à procura de respostas 

inconsistentes ou de perguntas que ficaram sem respostas; b) quando algum 

problema no preenchimento do instrumento era identificado, a entrevistadora e o 

ACS responsáveis eram contatados, sendo realizado o retorno ao campo e correção 

dos dados. A utilização da planilha para acompanhamento da coleta de dados 

impediu que algum paciente fosse entrevistado mais de uma vez ou que algum deles 

deixasse de ser procurado. 

 

3.2.1.3 Variáveis estudadas 

No quadro 1, estão apresentadas as variáveis estudadas, com suas respectivas 

definições e categorizações (quando realizadas). 
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VARIÁVEL  DEFINIÇÃO CATEGORIZAÇÃO  
Sexo Pertencimento dos pacientes ao sexo masculino ou 

feminino. 
Masculino 
Feminino 

Idade  Idade em anos completos informada pelos pacientes. Faixa etária: 
Até 44 anos 
Entre 45 e 64 anos 
65 anos ou mais 

 
Ano de diagnóstico do 
diabetes. 

Ano em que, pela primeira vez, algum médico afirmou 
que o paciente estava com diabetes, segundo 
informações fornecidas pelos pacientes. 

Tempo de diagnóstico: 
      Até 5 anos 

Entre 6 e 10 anos 
Entre 11 e 20 anos 
Mais de 20 anos 

Unidade de saúde utilizada 
para o acompanhamento do 
diabetes 

Unidade de saúde utilizada pelo paciente para o 
acompanhamento da doença, segundo informações 
fornecidas pelos pacientes. 

Na USF participante da pesquisa 
Em outra unidade de saúde     
Em nenhum serviço 

 
Motivo para a não utilização 
da USF 

Motivo referido pelos pacientes para a não utilização 
da USF no acompanhamento do diabetes. 

Dificuldade para conseguir 
consulta 
Não gosta do (a) médico (a) do 
PSF 
Preferência pelo atendimento na 
unidade especializada  
A não existência da USF na 
época do diagnóstico da doença 

      Outros 
Realização de exames de 
sangue  

Realização de exames de sangue nos últimos seis 
meses para dosagem de glicemia de jejum, pós-
prandial e hemoglobina glicada, segundo informações 
fornecidas pelos pacientes. 

Sim 
Não 

Realização de exame de 
urina  

Realização de exame de urina no último para 
avaliação da função renal, segundo informações 
fornecidas pelos pacientes. 

Sim 
Não 

Tempo para realização dos 
últimos exames laboratoriais 

Intervalo, em meses, entre o agendamento e a 
realização dos exames laboratoriais, segundo 
informações fornecidas pelos pacientes. 

Menos de 1 mês 
Entre 1 e 2 meses 
Mais de 2 meses 

Tempo de recebimento dos 
exames laboratoriais 

Intervalo, em meses, entre a realização dos exames 
laboratoriais e o recebimento dos resultados, segundo 
informações fornecidas pelos pacientes. 

Menos de 1 mês 
Entre 1 e 2 meses 
 Mais de 2 mese 

Local de realização do 
exame laboratorial 

Local de realização dos exames laboratoriais, 
conforme informações fornecidas pelos pacientes. 

Na USF participante do estudo 
     No serviço especializado 
     Em um serviço privado (particular)  
 

Realização de fundoscopia  Realização do exame de fundo de olho (fundoscopia) 
no último ano, segundo informações fornecidas pelos 
pacientes. 

      Sim 
      Não 

Encaminhamento para 
consulta especializada 

Encaminhamento do paciente para consulta 
especializada pelo médico da USF alguma vez desde 
o início do acompanhamento da doença, segundo 
informações fornecidas pelos pacientes. 

Sim 
Não 

Encaminhamento para 
consulta especializada no 
último ano 

Encaminhamento do paciente para consulta 
especializada pelo médico da USF no último ano, 
segundo informações fornecidas pelos pacientes. 

Sim 
Não 

Unidade especializada do 
último atendimento 

Nome da unidade especializada em que o paciente foi 
atendido após encaminhamento pelo médico da USF  

Número de especialistas 
consultados 

Número de especialistas que atenderam o paciente na 
unidade especializada, segundo informações 
fornecidas pelos pacientes. 

Variável não categorizada 

Especialidades consultadas Nomes das especialidades dos médicos que 
atenderam os pacientes no serviço especializado, 
segundo informações fornecidas pelos pacientes. 

Variável não categorizada 

Quadro 1 – Definição e categorização das variáveis do estudo. 
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3.2.1.4 Processamento e análise dos dados 

 

Os dados obtidos através das entrevistas com os pacientes foram digitados 

em planilha Excel, sendo construído um banco de dados. Posteriormente, esses 

dados foram analisados através do programa Epi Info (versão 6.0) e do próprio 

Excel. Os resultados estão apresentados em tabelas e gráficos com freqüências 

absolutas e relativas. 

Não foram realizados testes de significância estatística em razão da não 

realização de amostragem, tendo sido observado o universo dos pacientes com 

diabetes mellitus atendidos pela ESF estudada. 

 

3.2.2 Etapa qualitativa 

Foi realizada para atender aos seguintes objetivos:  

1. Identificar e avaliar o conjunto de atividades desenvolvidas pelos médicos da 

atenção básica no acompanhamento e encaminhamento dos pacientes; 

2. Identificar e avaliar as ferramentas operacionais utilizadas para assegurar a 

referência e contra-referência dos casos; 

3. Avaliar a comunicação entre as USF e os serviços especializados. 

 

3.2.2.1 Sujeitos  

Participaram do estudo: médico (a), enfermeiro (a), agente comunitário (a) de 

saúde da Equipe de Saúde da Família selecionada e médicos (as) da unidade de 

referência municipal, localizada no DSIII. 
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3.2.2.2 Seleção da Equipe de Saúde da Família ( ESF): 

Para a seleção da ESF, foram considerados dois fatores:  

1. Grau de implantação das ações de atenção básica ao diabetes, encontrado na 

pesquisa de Pereira (2007) e  

2. A equipe cujos profissionais possuíssem o maior número de pacientes com 

diabetes cadastrados.  

      Os escores utilizados por Pereira (2007) para avaliar o grau de implantação 

das ações desenvolvidas pelas equipes participantes do referido estudo foram: 

implantado, parcialmente implantado e não implantado. Contudo, as equipes de 

todos os distritos sanitários tiveram seus graus de implantação enquadrados apenas 

nos escores parcialmente implantado e não implantado. 

     O presente estudo considerou, inicialmente, apenas aquelas equipes do DSIII, 

cujo grau de implantação foi avaliado como parcialmente implantado. Essa decisão 

se justifica pela necessidade de partir de uma atenção básica implantada, mesmo 

que parcialmente, a fim de aprofundar a discussão sobre a referência e contra – 

referência, iniciada no estudo de Pereira (2007). 

     Foram, então, selecionadas as três equipes que apresentaram os maiores 

graus de implantação com valores, respectivamente, de 75, 75  e 64. 

Para a seleção da equipe, foi feito um contato com funcionários dos DSIII, 

responsáveis pelas áreas de atuação das três equipes previamente selecionadas 

visando, em primeiro lugar, saber se as pessoas entrevistadas no trabalho de 

Pereira (2007) ainda estavam trabalhando nas mesmas unidades. Após essa 

constatação, as possíveis equipes foram avaliadas, objetivando encontrar aquela 

com maior número de pacientes cadastrados.   
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A equipe que apresentou grau de implantação 64 foi desconsiderada por 

apresentar a menor média de pacientes cadastrados durante o primeiro semestre de 

2007 (SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica). As duas equipes com 

graus de implantação iguais possuíam também médias de pacientes muito 

semelhantes: 77,3 e 78,2 para o mesmo período. Foi utilizada a média de pacientes 

porque não estava ainda registrado, no SIAB, o número de pacientes para o mês em 

questão, nem os funcionários do DS possuíam essa informação. 

Diante da dificuldade de escolha entre as duas equipes restantes, um critério 

que não havia sido previsto no planejamento dessa pesquisa foi decisivo: a 

segurança na área que iria servir de campo para a pesquisa, a julgar pela 

necessidade de deslocamento na comunidade no momento das entrevistas com os 

pacientes. Encontrou-se aí uma grande diferença. A equipe selecionada foi, então, a 

que apresentou a média de 78,2 pacientes no período referido. 

Como não houve participação dos ACS no trabalho de Pereira (2007), a 

seleção desse profissional foi feita em conjunto com a própria equipe selecionada, 

sendo escolhido aquele com maior tempo na equipe. 

Participaram do estudo, então: um médico, um enfermeiro e um agente 

comunitário de saúde. 

 

3.2.2.3 Seleção dos médicos da unidade de referência: 

  

Participaram do estudo os médicos que fazem parte do quadro de 

profissionais da unidade de referência da rede própria municipal e que atuam nas 

especialidades necessárias ao atendimento aos pacientes com diabetes mellitus, 

segundo o referencial teórico.  
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O médico deveria possuir, no mínimo, um ano de atuação na rede municipal, 

em virtude da importância do conhecimento dos fluxos e processos administrativos 

relacionados à referência e contra-referência, além de ser mais um elemento 

facilitador do conhecimento sobre o modelo de atenção adotado no município. 

O acesso a esse serviço se deu a partir da diretoria da unidade, que auxiliou 

na seleção dos médicos a serem entrevistados. 

 Foram, então, entrevistados um médico de cada especialidade (cardiologia, 

endocrinologia e oftalmologia) do serviço de referência municipal, localizado no 

DSIII. 

 

3.2.2.4 Técnicas de pesquisa e instrumento  

Foram utilizadas entrevista semi-estruturada e a pesquisa documental. Na 

pesquisa documental, foram levantadas informações a partir dos documentos oficiais 

do município, como os Planos Municipais de Saúde, registros locais e outros 

instrumentos que, durante a coleta, mostraram-se relevantes.  

Foram utilizados roteiros de entrevistas para os profissionais da ESF 

(Apêndice B) e para os profissionais da unidade de referência (Apêndice C).  

 

3.2.2.5.Roteiro das entrevistas com os profissionais 

DA USF: 

Capacitação dos profissionais 

Rotina de atendimento aos pacientes com diabetes na unidade 

Exames de rotina solicitados e coletados na própria unidade 

Exames realizados em outra unidade 

Encaminhamento dos pacientes para consultas especializadas 



 

 

41 
 

 
 

Rotina da USF durante um encaminhamento 

Acesso aos serviços especializados 

Contra-referência 

Dificuldades e sugestões 

DA UNIDADEDE REFERÊNCIA:  

Rotina de atendimento aos pacientes com diabetes 

Conhecimento e opinião a respeito do PSF 

Contra-referência 

Dificuldades e sugestões 

 

3.2.2.6 Processamento e análise dos dados 

Para análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, mais 

especificamente, uma das técnicas de análise de conteúdo: a análise temática, que 

“consiste em descobrir os núcleos dos sentidos que compõem a comunicação e cuja 

presença ou freqüência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo 

analítico escolhido”(BARDIN, 1977, p. 99).  

Desse modo, os temas encontrados nas falas dos profissionais da ESF e da 

Unidade de Referência foram utilizados para referendar ou não os dados 

encontrados nos questionários dos pacientes.  
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1. Quadro síntese do estudo 

 

OBJETIVO A SER ALCANÇADO TIPO DE ANÁLISE TÉCNICAS DE PESQUISA SUJEITOS
Identificar e avaliar o 
conjunto de atividades 
desenvolvidas pelas equipes 
de saúde da família no 
encaminhamento e 
acompanhamento dos 
pacientes

QUALITATIVA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS ESF

Identificar e avaliar as 
ferramentas operacionais 
utilizadas para assegurar os 
fluxos de trabalho e os 
procedimentos da referência 
e contra-referência dos 
pacientes

QUALITATIVA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS ESF/ MÉDICOS DA UNIDADE DE REFERÊNCIA

Avaliar a comunicação entre 
os profissionais da USF e 
dos serviços especializados

QUALITATIVA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS ESF/ MÉDICOS DA UNIDADE DE REFERÊNCIA

Caracterizar o 
funcionamento da referência 
e contra-referência, a partir 
das informações dos 
pacientes com diabetes

QUANTITATIVA ENTREVISTAS ESTRUTURADAS PACIENTES

 
 
 
4 ASPECTOS ÉTICOS 

 Após a qualificação do projeto de pesquisa, o mesmo foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, sendo 

aprovado sem alterações (Registro CEP/CCS/UFPE no 267/07) (Anexo A). Todos os 

sujeitos envolvidos no estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice D), ocasião em que foram esclarecidos quanto aos objetivos 

da pesquisa e sobre os possíveis riscos decorrentes de sua participação, tendo sido 

garantido o anonimato dos participantes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5. 1 Caracterização dos pacientes  

 

Dos setenta e cinco pacientes com DM cadastrados na ESF selecionada, 

foram entrevistados sessenta e nove pacientes. Ocorreram seis perdas: cinco por 

impossibilidade de agendamento e uma em virtude de o marido de uma das 

pacientes não permitir a entrevista. A maioria (74%) era do sexo feminino (tabela 1), 

demonstrando a predominância das mulheres entre os casos (ARAÚJO et al, 1999; 

COSTA et al, 2006; COELI et al, 2002; GUIMARÃES; TAKAYANAGUI, 2002; PAIVA, 

BERSUSA; ESCUDER, 2006), o que pode sugerir uma freqüência maior de diabetes 

entre as mulheres na área estudada.  Contudo, chama-se atenção aos resultados do 

estudo de Pinheiro et al (2002), que demonstram que as mulheres utilizam os 

serviços de saúde com mais regularidade do que os homens, o que pode estar 

contribuindo para a predominância do sexo feminino no presente estudo.  

A maior proporção de pacientes (52%) tinha entre 45 e 64 anos (tabela 1), 

faixa etária apontada na literatura como aquela que atualmente concentra o maior 

número de casos desse agravo nos países em desenvolvimento (BRASIL, 2006c). 

A faixa etária é também um aspecto importante quando se trata da 

prevalência das complicações do diabetes. Dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 

MS, 2001b) revelam que a cardiopatia isquêmica ocorre em 7,5% dos homens 

diabéticos e em 13,5% das mulheres diabéticas entre 45 e 64 anos de idade e que a 

doença cerebrovascular, outra complicação desse agravo, apresenta-se em 4,8% 

nos pacientes entre 45 e 64 anos e em 12,7% entre os de 65 e 74 anos de idade.  
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Entre os pacientes entrevistados, a média de tempo de diagnóstico do DM foi 

de 8 anos. A maioria (75%) convive com o diabetes há, no máximo, 10 anos (tabela 

1). A convivência com a doença entre 11 e 20 anos foi relatada por 19% desses 

pacientes.  

O tempo de diagnóstico da doença também interfere na prevalência das 

complicações. Segundo a literatura, a retinopatia acomete 50% dos pacientes com 

10 anos de diabetes e entre 60 e 80% com mais de 15 anos de diagnóstico. A partir 

dos 20 anos, a nefropatia aparece em até 40% dos pacientes que possuem diabetes 

tipo 2 e a doença vascular periférica que já está presente em 8% dos diabéticos tipo 

2 na ocasião do diagnóstico, pode ocorrer em 45% após os 20 anos da doença  

(BRASIL, 2001b). 

Tabela 1 – Características demográficas e tempo de diagnóstico dos pacientes com 
diabetes mellitus cadastrados em uma ESF. Recife, 2007. 

CARACTERÍSTICAS N % 

SEXO   

Masculino 18 26,0 

Feminino 51 74,0 

FAIXA ETÁRIA    

Até 44 anos 4 6,0 

Entre 45-64 anos 36 52,0 

65 anos ou mais 29 42,0 

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA DOENÇA   
                                     Até 5 anos 34 49,0 

Entre 6 e 10 anos 18 26,0 

Entre 11 e 20 anos 13 19,0 

Mais de 20 anos 4 6,0 

 

É possível, a partir das informações mencionadas, perceber a importância de 

um bom acompanhamento desses pacientes, no sentido de, além de controlar a 

doença, prevenir e controlar o aparecimento das complicações, sendo necessários 
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desde um bom atendimento na rede básica até o acesso a exames e consultas 

especializadas. 

 
 

5.2 Análise dos processos de organização e articulaç ão entre os serviços  
 

 
 
 

5.2.1 Acompanhamento dos pacientes e rotina 

 de atendimento na USF: 

Pouco mais da metade dos pacientes entrevistados (55%) referiu usar a 

USF participante da pesquisa para o acompanhamento do diabetes, o que 

demonstra que nem todos os pacientes cadastrados são realmente acompanhados 

na atenção básica. O Ministério da Saúde recomenda que os pacientes sejam 

acompanhados pelas ESF, só devendo encaminhá-los a outros níveis de atenção 

quando necessário, sendo fundamental o vínculo desses pacientes à USF (BRASIL, 

2001b). Há uma participação importante de outras unidades de saúde no 

atendimento a esses pacientes (45%). O Hospital Agamenon Magalhães (serviço 

sob gestão estadual) e o Centro Médico Ermírio de Moraes são as unidades 

especializadas mais utilizadas (tabela 2). 

Tabela 2 – Unidades de Saúde utilizadas no acompanhamento do diabetes mellitus 
pelos pacientes cadastrados em uma ESF. Recife, 2007.  

US DE ATENDIMENTO n % 

USF 38 55,0 

Outras US                       
Hospital Agamenon Magalhães 12 38,7 

Centro Médico Ermírio de Moraes 9 29,0 

Policlínica Albert Sabin 6 19,4 

Serviço privado 4 12,9 

Total Outras US 31 45,0 

TOTAL 69 100,0 
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O acompanhamento dos pacientes em outros serviços é confirmado pela 

equipe. 

A maioria já é acompanhado no Ermírio ou no Agamenon ou, a nível de          
consultório, alguns têm um conveniozinho que tem um especialista que 
acompanha. Outros a gente acompanha, mas é muito pouco (Informação 
verbal)4.                                                                                      

Ao serem indagados sobre o motivo da não utilização da USF, 42% dos 

pacientes vinculados a unidades especializadas referiram que a USF ainda não 

existia quando a doença foi diagnosticada (gráfico 1). De fato, a unidade começou a 

funcionar em 2002, quando muitos já tinham o diagnóstico de diabetes mellitus.  

Considera-se importante, ainda, destacar a participação dos pacientes que relataram 

não gostar do médico do PSF (29%), merecendo maior aprofundamento dessa 

questão em outros estudos. 

 

1; 3%

9; 29%

13; 42%

5; 16%

3; 10% Dificuldade para
conseguir consulta

Não gosta do médico do
PSF

Não havia USF na
ocasião do diagnóstico

Prefere o atendimento
na US especializada

Outros motivos

 

Gráfico 1 – Motivos para a não utilização da USF estudada para o acompanhamento 
do diabetes mellitus. Recife, 2007. 

 

                                                
4 Entrevista 1 
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Dentre os pacientes que relataram o diagnóstico de diabetes há no máximo 

cinco anos (época da implantação da USF), 76,5% afirmaram utilizar a unidade para 

o acompanhamento do agravo, sugerindo que a maior dificuldade da equipe é 

acompanhar os pacientes com diagnóstico mais antigo e, portanto, já inseridos na 

rede de saúde: apenas 34,3% com mais de cinco anos de diagnóstico são 

acompanhados pela ESF (tabela 3). 

Tabela 3 - Distribuição dos pacientes cadastrados em uma ESF quanto à utilização 
da unidade para acompanhamento do diabetes mellitus, segundo tempo de 
diagnóstico. Recife, 2007. 

ACOMPANHAMENTO NA 
USF TEMPO DE 

DIAGNÓSTICO 
  SIM NÃO  

 N % n % 
Total 

(n) 
Até 5 anos 26 76,5 8 23,5 34 
Mais de 5 anos 12 34,3 23 75,7 35 

 

             Mesmo considerando a provável dificuldade de atuação frente ao vínculo já 

estabelecido entre os pacientes (com diagnóstico mais antigo) e os serviços 

especializados, a seguir, serão levantadas algumas considerações a respeito da 

organização da equipe que podem estar contribuindo para a dificuldade em 

acompanhar a totalidade dos pacientes.  

O médico e o enfermeiro só fazem visita domiciliar, segundo informações 

coletadas, quando o paciente tem dificuldade de locomoção. De fato, segundo o 

Ministério da Saúde, a visita deve ser feita pelo médico ou enfermeiro apenas 

quando necessário. O atendimento deve ser, prioritariamente, realizado no âmbito 

da unidade de saúde (BRASIL, 2006d), mas a própria equipe admite não conseguir 

fazer o acompanhamento como deveria, sendo o elevado número de famílias 

apontado como um dos entraves. 
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Era para a gente ter uma média de oitocentas famílias. A gente tem mil e 
duzentas aí deixa um pouquinho a desejar. Até pela vigilância [...] É muita 
gente, não é brincadeira não (Informação verbal)5.  

 

Por uma recomendação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), o Ministério da Saúde não utiliza mais família como referência e sim 

pessoas em virtude da variação do número de componentes encontrada nas famílias 

brasileiras. Com isso, é recomendável que cada equipe acompanhe, no máximo, 

4.000 habitantes (BRASIL, 2006d). Para ter uma idéia da quantidade de pessoas 

acompanhadas pela equipe, utilizou-se a fórmula anterior de cálculo, considerando 

3,7 pessoas por família, chegando a, aproximadamente, 4.440 pessoas 

acompanhadas, quase 500 pessoas a mais do que o recomendado. 

A Portaria do Ministério da Saúde não é clara quando aponta a necessidade 

como condição para a realização de visitas, devendo o gestor local, em conjunto 

com os profissionais, definir em quais condições a visita deve acontecer e com qual 

periodicidade. A Indefinição do que realmente é considerado necessário é destacada 

por Savassi e Dias (2006): “Neste caminho entre o que é necessário e o que não é 

indicado, situam-se inúmeros casos não definidos por protocolos, diretrizes ou 

referenciais teóricos” (SAVASSI; DIAS, 2006). 

Não foi questionado, na entrevista, se o referido critério (dificuldade de 

locomoção) para realização das visitas é adotado apenas no âmbito da unidade ou 

se essa é uma definição municipal, no entanto, concorda-se com Savassi e Dias 

(2006) quando afirmam que a definição local e a individualização dos casos devem 

partir de diretrizes que possam embasar as condutas adotadas.  

                                                
5 Entrevista 1 
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             A relevância da visita domiciliar (VD) é confirmada por Túlio, Stefanelli e 

Centa (2000) 

É importante que a VD seja entendida e percebida como uma continuidade 
da atenção à saúde das pessoas, pois atende as famílias de maneira 
individualizada [...] os profissionais tornam-se conhecedores das facilidades 
e dificuldades vivenciadas pelas mesmas, de forma particular, o que lhes 
permite uma atuação mais eficiente (TÚLIO, STEFANELLI; CENTA , 
2000.p.78) 

 

 O agendamento para as consultas na USF acaba sendo realizado, na 

maioria das vezes, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que passam pelas 

ruas, fazem visitas e, segundo os mesmos, quando o paciente solicita ou quando os 

agentes percebem que eles estão precisando, as consultas são marcadas.  Durante 

as entrevistas com os pacientes, muitas foram as ocasiões em que pessoas 

encontradas no caminho solicitavam consultas aos ACS, o que sugere que estas 

aconteçam, em sua maioria, em função de uma queixa do paciente.  Na ocasião da 

entrevista com os profissionais, essa informação foi confirmada: 

As ACS se encarregam de ver quem está precisando; fazem as visitas, os 
pacientes dizem: eu estou sentindo isso ou aquilo e elas vêem a 
necessidade (Informação verbal)6. 

A gente vai conversando na casa, né? Aí, às vezes, a pessoa diz que 
queria falar com a doutora, diz que tem dúvidas. Tem dúvidas que só com 
a médica, né ? (Informação verbal)7. 

Essa forma de agendamento não agrada a todos os membros da equipe, 

sendo apontada como outra dificuldade no acompanhamento da totalidade dos 

pacientes. O “clientelismo” entre os ACS e a comunidade é relatado. 

 
 
 
 

                                                
6 Entrevista 1 
7 Entrevista 3 
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De repente eu agendo um fulano de tal que faz parte da minha clientela, eu 
sou agente de saúde, eu moro num local tal. Existe clientelismo, 
inconsciente, mas existe (Informação verbal)8. 
Eu sou a melhor agente de saúde se eu te encontro no mercado e tu me 
pergunta: marcou a consulta? E eu digo: marquei. Amanhã mesmo 
(Informação verbal)9. 

 

O agente comunitário de saúde é visto como o elo entre a comunidade e os 

serviços públicos, favorecendo a entrada nos serviços de saúde (LOTTA, 2006). 

Durante a entrevista, não ficou claro se o clientelismo apontado se refere à 

preferência por pessoas que são do convívio dos ACS ou se tem, de fato, um caráter 

eleitoreiro, contudo esse último aspecto é encontrado na literatura.  

O agente de saúde tem recomendações expressas de não se envolver nas 
questões políticas de sua localidade. Isto é um dado teórico. A 
especificidade da sua atuação, no interior de cada lar, convivendo com seu 
cotidiano, fazendo favores como levar o menino ao médico, trazer o 
remédio do Centro de Saúde, levar o idoso à consulta, conseguir benefícios 
comunitários; tudo isso faz dele, senão um líder [...] ao menos uma pessoa 
muito importante para a vida comunitária [...] Ele influencia sua clientela, 
tanto na adoção de medidas de saúde como na escolha do candidato 
político (SILVA; RODRIGUES, 2000) 

 De qualquer forma, a fala do entrevistado levanta a necessidade de haver 

mais discussões sobre os aspectos relatados. Sugere-se que outros estudos sejam 

realizados com esse intuito. É relevante lembrar que o agendamento não faz parte 

do elenco de atribuições definidas pelo Ministério da Saúde para os agentes 

comunitários de saúde (BRASIL, 2006d).   

 A idade, o estado geral do paciente e a patologia em questão são critérios, 

segundo componentes da equipe, usados para a priorização do agendamento, que 

também tem uma participação muito expressiva dos ACS e, mais uma vez, a queixa 

do paciente visitado por eles parece prevalecer. 

                                                
8 Entrevista 1 
9 Entrevista 1 
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Eu tenho minha agenda, né? Aí, eu vou na área. Eu pergunto: tá 
precisando falar com a doutora? (Informação verbal)10. 

Não foram tratados, neste estudo, assuntos como o rastreamento de 

pacientes, portanto, não é possível fazer uma discussão mais detalhada sobre essas 

questões. Todavia, pode-se questionar a vigilância dos casos de diabetes diante de 

uma organização de trabalho baseada na queixa dos pacientes. Realidade 

semelhante foi relatada por Assis, Villa e Nascimento (2003) em estudo realizado na 

Bahia referente ao acesso dos pacientes às USF.  

Além do atendimento na unidade, são realizadas reuniões duas vezes por 

mês com os pacientes diabéticos e hipertensos, o chamado grupo do hiperdia. Foi 

possível verificar que a freqüência de diabéticos é muito pequena nesses encontros 

e, durante o período da pesquisa de campo, foram vistas praticamente as mesmas 

pessoas nessas reuniões, o que sugere que só alguns pacientes têm tido a 

oportunidade de participar desses momentos. Importante ressaltar que, durante as 

reuniões, são feitas recomendações sobre dieta, exercício físico, além de ser 

possível verificar a glicemia capilar e aferir a pressão arterial, além de os pacientes 

conhecerem outras pessoas com o mesmo problema e poderem trocar experiências. 

A importância das ações de educação em saúde é apontada por Paiva, 

Bersusa e Escuder (2006) em estudo realizado no interior de São Paulo, no qual 

53,1% usuários do PSF referiram nunca ter participado de aulas, grupos ou 

palestras relacionados ao diabetes. Para esses autores 

A educação em saúde é imprescindível, pois não é possível o controle 
adequado da glicemia e da pressão arterial se o paciente não for instruído 
sobre os princípios em que se fundamentam seu tratamento (PAIVA, 
BERSUSA e ESCUDER, 2006, p.382) 

Enfim, os achados assinalados até agora contrastam com o conceito de 

atenção contínua, que é adotado nesse estudo:  
                                                
10 Entrevista 3  
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Atenção contínua é o conjunto de ações que perpassam os diferentes 
níveis de atenção sem que signifique a perda de contato com o primeiro 
nível de atenção. Ao contrário, o primeiro nível recebe e percebe o usuário 
em suas necessidades, estabelece o vínculo e passa a gerenciar a saúde 
do mesmo, referenciando para outros níveis quando necessário, no intuito 
de obter avaliações especializadas que melhor organizem a abordagem às 
necessidades do usuário” (SÁ, 2003, p. 51-52)  

Verificou-se que as necessidades dos pacientes têm sido pouco 

consideradas, assim como foram constatadas insuficientes ações que favoreçam o 

vínculo desses pacientes à USF, sendo o gerenciamento da saúde dos pacientes 

realizado de forma insatisfatória por esses profissionais. 

 

5.2.2 Realização de exames 

Proporção elevada de pacientes referiu a realização de exame de sangue 

nos últimos seis meses, tanto entre aqueles que utilizam a USF quanto os que são 

acompanhados nas unidades especializadas: 71% e 87%, respectivamente (tabela 

4). Contudo, os percentuais dos pacientes que não tiveram acesso a esses exames 

durante esse período são preocupantes (29,0% e 13,0%, respectivamente), pois o 

exame de sangue deve ser realizado a cada 3 a 4 meses para a dosagem da 

hemoglobina glicada e para a glicose em jejum (BRASIL, 2001b).  

O exame de urina deve ser realizado entre 6 meses e 1 ano para avaliar a 

função renal dos pacientes (BRASIL, 2001b; GROSS; NEHME, 1999). A proporção 

de pacientes que não realizaram esse exame foi muito expressiva nas duas 

situações relacionadas ao local de acompanhamento: 42% (USF) e 35,5% (unidade 

especializada), sugerindo que a preocupação com o monitoramento da função renal 

dos pacientes tem sido pouco considerada tanto pelos profissionais da atenção 

básica quanto da atenção especializada ou, caso esteja, os pacientes não estão 

conseguindo ter acesso a esse exame (tabela 4).  
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Tabela 4 – Distribuição dos pacientes com diabetes mellitus cadastrados em uma 
ESF quanto à realização dos exames laboratoriais, segundo unidades de saúde 
utilizadas no acompanhamento da doença. Recife, 2007. 

US UTILIZADA EXAME DE SANGUE 
% (n) 

EXAME DE URINA 
%(n) 

 SIM NÃO SIM NÃO 
USF 71,0 (27) 29,0 (11) 58,0 (15) 42,0 (13) 
UNIDADES DE SAÚDE 
ESPECIALIZADAS 87,0 (27) 13,0 (04) 64.5 (20) 35,5 (11) 

 

Para a realização dos exames laboratoriais, o município conta com um 

serviço próprio e com a rede conveniada. Quando os exames são realizados no 

laboratório municipal, a coleta de sangue é realizada na própria unidade do PSF 

para a realização de alguns exames, como a glicemia de jejum. Já as coletas de 

sangue para verificar glicemia pós-prandial e do material para o exame de urina são 

realizadas no referido laboratório. 

A coleta na USF é realizada em três dias da semana, das 6 às 8 horas da 

manhã, por ordem de chegada, sendo os critérios de priorização dos casos: a idade 

dos pacientes (pacientes idosos) e a localização das residências dos pacientes 

(locais de difícil acesso). Um transporte da prefeitura passa ao final do horário de 

coleta para recolher o material e encaminhar para o laboratório municipal.  

No que se refere aos exames realizados na rede conveniada, apenas o ACS 

confirmou ter conhecimento sobre as cotas de exames disponíveis para aquela 

unidade. O médico costuma solicitar exames quando julga necessário, 

desconsiderando a priorização dos casos. Ele afirma que a forma como está sendo 

conduzido o encaminhamento para os exames tem se mostrado satisfatório, 

considerando a complementação da rede conveniada e o pagamento pelos exames. 
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Pelo menos eu estou tendo retorno, porque não faz toda vez aqui, faz no 
CIAC (serviço privado conveniado ao SUS), faz particular, diz: doutor, o 
senhor não se incomoda não se eu fizer particular? (Informação verbal)11 

 

Essa informação é confirmada através dos dados fornecidos pelos pacientes, 

em que o pagamento pelos exames tem uma participação importante (33%) (gráfico 

2). 

 N o  L a b o ra tó rio
 Mu n ic ip a l o u  n a  re d e
 p riva d a  co n ve n ia d a

a o  S U S
6 7 %

N o  Se rviço  p riva d o
3 3 %

 

Gráfico 2 – Distribuição dos pacientes com diabetes mellitus cadastrados em uma 
ESF segundo local de realização dos exames laboratoriais. Recife, 2007. 

 

A não priorização dos casos (tanto na coleta realizada na própria unidade 

quanto no encaminhamento para os serviços conveniados) parece estar contribuindo 

para o insuficiente acesso dos pacientes com diabetes aos exames (29% não 

realizaram exame de sangue nos últimos seis meses – tabela 4), sendo esse um 

aspecto negativo diante da importância da realização desses exames com uma 

periodicidade rigorosa para o controle da doença e a prevenção das complicações 

(BRASIL, 2006c).  

                                                
11 Entrevista 1 
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Entre os pacientes acompanhados na USF, 82% informaram ter conseguido 

realizar os exames laboratoriais em menos de um mês após a solicitação dos 

mesmos (gráfico 3). Quanto ao intervalo entre a realização dos exames e o 

recebimento dos resultados, 81,5% dos pacientes acompanhados na USF 

confirmaram o recebimento em menos de um mês (gráfico 4).  
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Gráfico 3 – Distribuição dos pacientes com diabetes mellitus cadastrados em uma 
ESF segundo tempo decorrido para a realização dos exames laboratoriais. Recife, 
2007. 
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Gráfico 4 – Distribuição dos pacientes com diabetes mellitus cadastrados em uma 
ESF segundo tempo decorrido entre a realização dos exames laboratoriais e o 
recebimento dos resultados. Recife, 2007. 
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Um outro importante exame a ser realizado pelos pacientes diabéticos é a 

fundoscopia, referida apenas por 30% dos pacientes (gráfico 5). Esse exame deve 

ser realizado a cada ano por um oftalmologista, pois, segundo a literatura, através 

dele é possível saber o grau de comprometimento vascular, além de complicações, 

como a catarata e a retinopatia (BRASIL, 2006b; GROSS; NEHME, 1999; 

BRAUNSTEIN et al apud SÁ, 2003).   

21; 30%

48; 70%

SIM

NÃO

 

Gráfico 5 – Distribuição dos pacientes com diabetes mellitus cadastrados em uma 
ESF segundo a realização da fundoscopia no último ano. Recife, 2007. 

 

Quando essa informação é observada separadamente entre os pacientes 

que usam a USF e aqueles que usam outros serviços, percebe-se que, semelhante 

ao ocorrido com os usuários da USF, a maioria daqueles que usam os serviços 

especializados também não realizou a fundoscopia no último ano (tabela 5), 

sugerindo que esse não é um problema exclusivo da atenção básica: mesmo entre 

os especialistas esse exame não está sendo solicitado como recomendado ou, caso 

esteja, os pacientes não estão conseguindo ter acesso ao exame. 
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Tabela 5 – Distribuição dos pacientes com diabetes mellitus cadastrados em uma 
ESF quanto à realização da fundoscopia no último ano, segundo unidade de 
utilizada para o acompanhamento da doença. Recife, 2007. 

FUNDOSCOPIA 
  

SIM NÃO  
UNIDADE DE 

ATENDIMENTO 

n % N % TOTAL 

USF 13 
 

34,0 25 
 

66,0 38 
OUTROS 
SERVIÇOS 8 

 
26,0 23 

 
74,0 31 

                            

5.2.3 Encaminhamento para as consultas especializadas 

A maioria dos pacientes afirmou não ter sido encaminhada para consulta 

com o especialista (76%) e, dentre aqueles que relataram o encaminhamento, nem 

todos o foram no último ano (tabela 6).  

Tabela 6 – Distribuição dos pacientes com DM cadastrados em uma ESF segundo 
encaminhamento para consulta especializada. Recife, 2007. 
 

SIM NÃO TOTAL 
ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA 

% (n) % (n) n 

Encaminhamento para consulta especializada referido alguma vez  75,7(28) 24,3(9) 37 
Encaminhamento para consulta especializada no último ano 64,3 (09) 35,7 (05) 14 

           

O número de pacientes encaminhados no último ano ao especialista foi 

pequeno (tabela 5) e, entre esses, alguns pacientes não lembravam das questões 

ligadas ao último encaminhamento como, por exemplo, realização de agendamento 

nos serviços especializados e uso de formulário de encaminhamento, prejudicando a 

análise dos resultados apresentados adiante. Importante destacar que alguns 

resultados não serão apresentados por ausência quase total de informações.  
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A ESF ressalta a dificuldade na marcação das consultas. O tempo e as 

ferramentas operacionais utilizadas no município, como a Central de Regulação, são 

apontados como aspectos dificultadores.   

Se for no serviço da prefeitura, ele vai esperar três meses, quatro meses 
(Informação verbal)12. 

 
Essa Central de regulação é um nó (Informação verbal)13. 

A Central de Regulação é responsável pela marcação de consultas para os 

serviços conveniados, que é realizada através do telefone no dia e horário 

destinados para aquela unidade e, segundo a equipe, essa não é uma forma que 

favorece a marcação das consultas. No período em que foi realizada a pesquisa, o 

acesso aos serviços próprios especializados era realizado a partir das cotas 

disponíveis para cada unidade. Apesar de só o ACS saber sobre o número de cotas 

disponível para a unidade e da ausência de conhecimento da equipe sobre os 

critérios de distribuição, essa foi a forma apontada como preferida pela ESF em 

virtude da maior facilidade para conseguir a consulta.  

A partir das entrevistas com os profissionais, foi possível constatar que há 

uma grande lista de pacientes à espera de consultas especializadas. Foi possível 

ainda conhecer algumas “estratégias” que têm sido postas em prática para minimizar 

a dificuldade de acesso aos serviços especializados, com destaque para o 

conhecimento de profissionais dos serviços de referência e a instrução aos 

pacientes para o uso da emergência de um serviço hospitalar sob gestão estadual 

como formas de garantir o atendimento.  

Ás vezes, a gente conhece alguém importante em uma unidade, aí a gente 
consegue. Eu tenho um primo que é cardiologista do Getúlio, então, eu 
pego uma hipertensão bem severa e encaminho para ele. Aí ele 

                                                
12 Entrevista 1 
13 Entrevista 1  
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acompanha meus pacientes mais difíceis, mais complicados (Informação 
verbal)14. 

 
Tinha uma paciente que não tava se sentindo bem. Eu disse assim: olha, 
vai lá no Agamenon, diz que é cardíaca, faz a ficha e vai pra sala de 
triagem. Aí ele faz o eletro, ausculta, a médica vem, a cardiologista vem da 
emergência pra lá, que é uma salinha separada, faz tudo [...] Eu acho mais 
fácil do que marcar. (Informação verbal)15. 

 

 A informalidade dos encaminhamentos também foi encontrada por Juliani e 

Ciampone (1999), que consideram a ineficiência dos fluxos sistematizados entre os 

níveis de complexidade como causadores dessa realidade. 

A cardiologia, a endocrinologia e a cirurgia vascular foram as especialidades 

referidas pelos pacientes como aquelas para as quais eles foram encaminhados. É 

importante ressaltar que o total encontrado na referida tabela se refere àqueles 

pacientes que lembraram ou que souberam fornecer as informações necessárias. 

Segundo os pacientes que relataram encaminhamento no último ano, o 

intervalo de tempo entre o encaminhamento e o acesso à consulta especializada 

variou entre 1 e 90 dias, resultado semelhante ao encontrado na pesquisa realizada 

por Sá (2003) em Niterói (RJ), em que o Programa Saúde da Família também foi 

estudado quanto a esse aspecto no atendimento aos pacientes com DM.  

De acordo com os profissionais entrevistados, o tempo varia conforme a 

especialidade. A cardiologia foi considerada pela maioria dos entrevistados como a 

de mais difícil acesso e a urologia como aquela que os pacientes costumam 

conseguir a consulta em menos tempo.  

A grande demanda de pacientes contrastada com a insuficiente oferta de 

serviços e profissionais foi apontada pela ESF como um dos entraves para o acesso 

a essas consultas. Contudo, é importante destacar outros aspectos.  

                                                
14 Entrevista 1 
15 Entrevista 3 
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Os pacientes são encaminhados, segundo o médico da ESF entrevistada, 

desde o diagnóstico. As condutas adotadas parecem não estar baseadas em 

protocolos de encaminhamento.  

Desde o diagnóstico eu encaminho, eu não fico acompanhando sozinha o 
diabético não (Informação verbal)16. 
 

O uso desses protocolos é importante, pois neles estão contidas, além dos 

critérios para a referência, informações atualizadas sobre o diagnóstico, tratamento, 

monitoramento das complicações, além das atribuições de cada componente da 

equipe no acompanhamento dos pacientes.  

Há uma evidente deficiência no planejamento das ações na equipe, além de 

ser evidenciado o que trata Mendes (2001 apud Hartz e Contandriopoulos 2004), 

como o quase desconhecimento das tecnologias de microgestão, como a já 

mencionada não utilização dos protocolos clínicos, além da ausência de gestão dos 

casos e procedimentos expectantes. 

Ao serem consultados sobre os serviços disponíveis no município para o 

atendimento aos pacientes com diabetes, apenas alguns serviços foram lembrados, 

demonstrando que existe uma possível subutilização de algumas unidades, 

enquanto outras estão superlotadas.  Importante ressaltar que essa constatação 

inclui também os serviços próprios, nos quais a consulta é marcada através das 

cotas disponíveis - maneira apontada pela ESF como a mais favorável - mesmo 

assim, apenas aqueles serviços localizados no território do distrito foram lembrados.  

 Acredita-se que a gestão municipal possui um papel importante no uso da 

totalidade dos serviços disponíveis, sendo necessário criar mecanismos para que a 

rede de serviços seja conhecida e utilizada como um todo, em especial os serviços 

próprios, uma vez que, segundo informações do distrito sanitário, existem cotas 

                                                
16 Entrevista 1 
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disponíveis em outros distritos sanitários (DS), a exemplo do DSII, que possui uma 

unidade especializada com oferta de cardiologia e endocrinologia (Anexo C). Esse 

distrito faz limite geográfico com o espaço de estudo, e a unidade especializada em 

questão tem localização favorável ao deslocamento da população atendida pela 

ESF.  

A relação de serviços (Anexo C) sugere a necessidade de haver 

investimentos na estruturação de outros serviços próprios para o atendimento em 

oftalmologia, além da ampliação da oferta de serviços para endocrinologia, 

considerando que, em paralelo ao aumento do número de USF no município, surge 

uma maior demanda por serviços especializados. Contudo, destacamos a 

importância do investimento na qualidade dos serviços já existentes, considerando 

que esse possa ser um dos motivos da subutilização de alguns deles. 

Todos os membros da equipe do PSF se referiram ao Centro Médico Ermírio 

de Moraes como o serviço de escolha em virtude da qualidade do atendimento e da 

disponibilidade das principais especialidades necessárias ao acompanhamento do 

paciente com diabetes. 

Esse centro médico, que é de referência para todo o município, foi concebido, 

segundo informações dos especialistas entrevistados, para atender apenas àqueles 

casos mais complicados, como os pacientes que fazem uso de várias medicações, 

para as consultas periódicas e realização de exames específicos e monitoramento 

das complicações crônicas que não possam ser diagnosticadas e controladas na 

atenção básica, contudo, segundo esses profissionais, o Centro Médico vem 

recebendo pacientes que poderiam ser tratados na rede básica, provocando uma 

superlotação da unidade. 
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A qualidade e a resolutividade do atendimento na USF é questionada pelos 

especialistas. 

Ás vezes, um paciente que era pra tá na rede básica, tipo assim, um 
paciente que se acompanha com dieta só, essas coisas vem pra aqui 
(Informação verbal)17. 

 
São mal encaminhados e mal tratados. A gente vê um erro básico, que é o 
dia a dia da gente, até mesmo no próprio consultório privado, que é 
questão de falta de atualização do médico (Informação verbal)18. 

 
O paciente chegava pra gente sem exame nenhum, dizendo que a glicemia 
dele tinha dado no posto de tanto e a gente não tinha o que fazer, olhava 
pra cara dele (Informação verbal)19. 

 

A deficiência no atendimento aos pacientes com diabetes na atenção básica é 

relatada na literatura. Enfatiza-se, aqui, o resultado encontrado na pesquisa de 

Guimarães e Takayanagui (2002), que trata das orientações recebidas pelos 

pacientes para o tratamento da doença, no qual apenas 17,2% das orientações 

feitas por médicos de um serviço da atenção básica de Ribeirão Preto (SP) 

abrangiam as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, incluindo 

informações sobre dieta, exercício físico e uso de medicamentos. 

A falta de capacitação para o atendimento de pacientes com diabetes é 

sentida pelos profissionais da equipe entrevistada ao afirmarem que só participaram 

de treinamentos pontuais e superficiais desde que foram inseridos no PSF e que, na 

rotina do atendimento, os conhecimentos que já possuíam sobre o agravo costumam 

nortear as suas condutas.  

O treinamento que nós tivemos foi por acaso. Lá no Ermírio, onde nós 
tínhamos ido para um treinamento de tuberculose. Chegou lá não teve. De 
repente, virou diabetes [...] Com a base é que a gente se vira  (Informação 
verbal)20. 

Ressalta-se que todos os profissionais entrevistados relataram estar nessa 

equipe desde a implantação da USF, ocorrida em 2002.   

                                                
17 Entrevista 5 
18 Entrevista 4 
19 Entrevista 5 
20 Entrevista 1 
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O médico e a enfermeira da ESF participaram do curso de Especialização 

oferecido pela Prefeitura em 2005, contudo afirmam que o módulo sobre diabetes foi 

muito superficial. É preocupante que esses profissionais não estejam participando 

de capacitações necessárias ao atendimento a esses pacientes. O Ministério da 

Saúde, através de seu Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial 

Sistêmica - HAS e ao Diabetes mellitus - DM (BRASIL, 2001 a), demonstra uma 

grande preocupação com a formação desses profissionais, todavia é importante que 

iniciativas locais sejam colocadas em prática como os estágios nos serviços de 

referência, sugerida por Reis, Bachion e Nakatani (2005) ou mesmo treinamentos 

regulares oferecidos pelos próprios especialistas da rede de saúde do município. No 

entanto, acredita-se que o município necessite tomar algumas atitudes mais 

estruturais, como a implantação da Política de Educação Permanente, que, segundo 

informações, ainda está em discussão, sendo essa uma reivindicação presente nas 

últimas Conferências Municipais de Saúde, constituindo uma das proposições 

contidas no Plano Municipal de Saúde 2006-2009 (RECIFE, 2006, p.75).  

Consideram-se oportunas as colocações de Ceccim e Feuerwerker (2004), 

quando afirmam que a atualização técnico - científica não deve ser o única finalidade 

da formação dos profissionais. Para esses autores, a problematização do processo 

de trabalho deve orientar a estruturação dos processos de qualificação do pessoal 

da saúde e o objetivo da qualificação 

deve ser a transformação das práticas profissionais e da própria 
organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de 
saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle 
social em saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p.43). 

 

O encaminhamento dos pacientes é normatizado para ser realizado através 

de um formulário específico, contendo, entre outras informações, um campo para a 

justificativa do encaminhamento e o resultado dos exames realizados (Anexo B).  
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Esse formulário tem sido preenchido de forma precária pelos profissionais do PSF, a 

exemplo dos resultados encontrados por Nicoletto, Cordoni Jr. e Costa (2005). 

Segundo os entrevistados da USF, a pouca motivação para o preenchimento ocorre 

em virtude do descrédito no uso dessas informações pelo especialista.  

Dizem que essa ficha não chega nem ao médico, fica lá na recepção. 
Antigamente, eu tinha a preocupação de preencher alguma coisa, relatar. 
Eu coloco avaliação clínica, pois eu sei que não chega nem no médico 
(Informação verbal)21. 

  

Essa informação é confirmada por um dos especialistas. 

Quando vem pra gente, já vem no prontuário lá do Ermírio. A requisição 
ficou lá no arquivo; a requisição não vem junto [...]  Se vem, talvez venha 
grampeado ali atrás. Médico nenhum lê aquilo (Informação verbal)22. 

 

Quando chamados a emitir opinião sobre as informações contidas no 

formulário de encaminhamento, o frágil relacionamento entre os profissionais das 

unidades de referência e a ESF - tão destacado por D’Aguiar (2001) - é evidenciado. 

A postura dos médicos em relação ao trabalho em equipe foi destacada por Campos 

(1992). Segundo esse autor, tal postura tende a dificultar o trabalho em equipe por, 

geralmente, entenderem que a relação médico-paciente é suficiente para solucionar 

o problema apresentado. Essa dificuldade é percebida, na presente pesquisa, não 

só em relação aos profissionais de outras categorias, como também em relação 

àqueles médicos que não possuem a mesma especialidade e que, na compreensão 

dos especialistas, não possuem habilidades suficientes para que suas informações 

sejam consideradas, como demonstra a fala a seguir sobre as informações 

fornecidas pelos médicos do PSF.  

Importância zero. Primeiro porque um médico geral encaminhar pra um 
oftalmologista, a informação que ele tem pra dar pra gente é muito pouco. 
A informação mais importante pra gente é a que o paciente vai dar [...] na 

                                                
21 Entrevista 1 
22 Entrevista 6 
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maioria das vezes quando vem uma referência, não tem nada a ver com o 
caso [...] O cara não sabe, o cara não tem noção (Informação verbal)23. 

 

Apenas um dos especialistas entrevistados afirmou conhecer o modelo de 

atenção adotado pelo município e o funcionamento do PSF e fez algumas 

considerações sobre a atuação dos médicos das USF, apontando a grande 

quantidade de atribuições, a burocracia e o elevado número de consultas como 

causas dos encaminhamentos desnecessários. 

O que eles querem que um médico do PSF faça é muito além da 
capacidade de um profissional, entendeu? (Informação verbal)24 

 
Fazer a visita na casa, receber os pacientes de todas as idades... É 
impossível um médico saber tudo de todo mundo desde que nasceu até 
quando vai morrer... É impossível você abranger todas as patologias, 
entendeu?  [...] Aí ele é obrigado a ser encaminhado para uma unidade 
superior porque o técnico não vai ter condições de abranger aquilo tudo 
(Informação verbal)25 

 
Você tem que preencher papel, você tem que fazer solicitação, porque a 
burocracia é alta demais (Informação verbal)26 

 
Tem posto de saúde que o povo atende mais de 20 pacientes por horário, 
tem muito. Então, você não tem a mínima condição, mesmo que você 
saiba, de você dar a assistência que aquele paciente precisa (Informação 
verbal)27 

 

Importante ressaltar que esse mesmo profissional já participou por vários 

anos da coordenação do Centro de Referência, o que provavelmente justifica o seu 

conhecimento a respeito desse assunto. 

Reuniões em conjunto e capacitações dos profissionais da atenção básica 

foram apontadas pelos especialistas como possíveis formas de minimizar os 

problemas levantados.  

Um dos componentes da ESF destaca que as reuniões realizadas acontecem 

apenas entre eles e os gestores do distrito sanitário e que os assuntos tratados 

                                                
23 Entrevista 6  
24 Entrevista 5 
25 Entrevista 5 
26 Entrevista 5 
27 Entrevista 5 



 

 

66 
 

 
 

dizem respeito apenas ao número de consultas e exames e às formas de 

agendamento. 

 A falta de contato com os especialistas consiste em um dos problemas 

enfrentados pela ESF, inclusive nas condutas adotadas durante o atendimento. 

É o distrito e a gente. É a cota, é a marcação, a central, pronto! 
(Informação verbal)28 

 
Eu sinto muita falta da integração com os colegas e com os especialistas. A 
gente fica muito isolado, fica dando cabeçada (Informação verbal)29 

 

O pouco diálogo entre os especialistas e os médicos do Programa Saúde da 

Família é apontado por D’Aguiar (2001). Para esse autor, existe uma relação 

conflituosa entre essas duas categorias médicas.  Conforme os dados da presente 

pesquisa, observa-se que os dois níveis de atenção caminham de maneira isolada, 

com pouca ou nenhuma comunicação entre esses profissionais. As ações realizadas 

são independentes e isoladas. 

 Importante trazer para a discussão o fato de que as unidades de média 

complexidade são estruturas criadas em um momento anterior à implantação do 

novo modelo de atenção, nas quais ainda são desenvolvidas práticas de atenção 

consideradas pouco eficazes, sendo este um aspecto que pode explicar a 

dificuldade de comunicação entre esses profissionais.  

 Mendes (1993) destaca três dimensões da mudança do modelo de atenção. 

Uma delas corresponde à dimensão político - operacional, da qual faz parte o maior 

desafio atual: implementar novas práticas de atenção. Atualmente, o PSF é 

apontado como o principal meio para superar esse desafio (SCHERER; MARINO; 

RAMOS, 2005).  

                                                
28 Entrevista 3 
29 Entrevista 1 
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 Os achados do presente estudo demonstram que as práticas profissionais 

estão longe daquilo que se imagina necessário para uma real mudança. Corrobora-

se com Scherer, Marino e Ramos (2005) quando afirmam que há uma luta entre o 

novo e o velho modelo e que até agora o modelo dominante vem se perpetuando 

tanto na atenção básica, como na especializada. Para esses autores, as medidas 

necessárias não se restringem ao PSF: 

A resolução, compreendida aqui no contexto do SUS, não pode se limitar à 
esfera do PSF, mas englobar todo o sistema de saúde, nos seus diferentes 
níveis de complexidade (SCHERER; MARINO; RAMOS, 2005, p.65) 

          

          Antes da expansão da cobertura do PSF no município, as unidades básicas 

tradicionais em conjunto com as unidades de referência do município realizavam a 

maior parte dos atendimentos aos pacientes com diabetes; a participação das USF 

era ainda muito incipiente. Nesse período, resultados semelhantes aos do presente 

estudo foram encontrados por Kovacs e Feliciano (2000) no que se refere ao acesso 

a exames e às consultas especializadas para os pacientes com diabetes, sugerindo 

que pouco foi modificado com a chegada do PSF.  

            É fundamental que os gestores tenham em mente a preocupação de não 

deixar que as USF se tornem mais um serviço da rede de saúde, onde a antiga 

forma de atendimento perdure, tornando-se apenas encaminhadoras de pacientes 

para as unidades especializadas, provocando superlotação desses serviços.  

Interessante ressaltar ainda que, ao serem perguntados sobre as dificuldades 

no acompanhamento dos pacientes com diabetes, apenas o agente comunitário de 

saúde e o endocrinologista incluíram, na seleção, o acesso aos serviços 

especializados, inclusive o ACS apontou esta como a principal dificuldade e 

acrescentou que conhecia bem esse obstáculo por sua mãe ser diabética e utilizar o 

SUS para o acompanhamento da doença.  Percebeu-se, ainda, uma incipiente 
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consciência dos profissionais sobre a co-responsabilidade deles frente à dificuldade 

do acesso dos pacientes a consultas especializadas. Foi observada uma postura 

passiva, onde a resolução dos problemas parece estar sempre nas mãos dos 

gestores.  

              A importância do compromisso dos profissionais frente ao cuidado dos 

pacientes é destacada por Merhy ( 1997 ) 

Os trabalhadores têm que se responsabilizar por uma boa parte da 
qualidade da assistência que ofertam, pois sendo o trabalho em saúde um 
trabalho vivo em ato dependente, podem colocar todas as suas sabedorias, 
como opções tecnológicas de que dispõem para a produção de procederes 
eficazes a serviço do usuário e de seu problema (MERHY, 1997, p.126) 

 

 

5.2.4 Contra – Referência 

 

A gente chega se emociona quando acontece um caso de contra-referência 
(informação verbal)30 

 

   

No formulário de encaminhamento adotado pelo município, há um campo 

para a contra-referência, onde deveriam ser destacados o diagnóstico e a conduta 

adotada pelo especialista.  Segundo a ESF, nem todos os pacientes retornam para a 

consulta na unidade e a maioria daqueles que retorna não traz nada por escrito 

sobre a consulta, não há também nenhum tipo de contato entre os profissionais da 

USF e os especialistas, resultado semelhante aos encontrados nos estudo de Juliani 

e Ciampone (1999) e de Nicoletto, Cordoni Jr. e Costa (2005). O conhecimento 

sobre o atendimento especializado é obtido através da família, do agente de saúde 

ou do próprio paciente, quando retorna à unidade ou, de acordo com os 

especialistas, a partir da prescrição dos medicamentos.  

                                                
30 Entrevista 1 
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A necessidade da contra-referência é sentida pelos profissionais da ESF e a 

realização de reuniões é, novamente, vista como uma forma de resolver o problema. 

Se não houver, a gente fica meio perdida [...] A gente fica tateando, fica um 
pouco a desejar [...] A contra-referência vai aparecer quando houver mais 
reunião, quando eles virem o que a gente passa por aqui (Informação 
verbal)31 

 

Segundo os especialistas, poucos pacientes são orientados a retornar à USF. 

Quando indagados sobre os motivos, a qualidade do atendimento na atenção básica 

é novamente questionada. 

Se a pessoa mandou um paciente que chegou pra ele, ele sem orientação 
de alimentação, sem prescrever uma medicação, sem nada, ele vem desse 
jeito [...] Eu fico com medo de mandar de volta (Informação verbal)32 

 

Ao serem chamados mais uma vez a discutir sobre a superlotação da unidade 

com pacientes que, segundo eles mesmos, não deveriam estar no centro, os 

especialistas afirmaram que, muitas vezes, os próprios pacientes não querem voltar 

para a USF em virtude da boa estrutura oferecida pelo centro e por considerarem o 

atendimento melhor. 

Aos pacientes também foram feitas perguntas a respeito da contra-referência, 

como, por exemplo, orientação de retorno à USF após consulta especializada e 

recebimento do formulário de encaminhamento, contendo informações sobre a 

situação clínica do paciente e conduta adotada na unidade especializada. Contudo, 

como já relatado anteriormente, poucos pacientes responderam a essas perguntas, 

em virtude do pequeno número de pacientes encaminhados no último ano, não 

sendo esse resultado significativo. 

 

                                                
31 Entrevista 1 
32 Entrevista 5 
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5.2.5 Outras dificuldades apontadas e sugestões para o acompanhamento dos 

pacientes 

  

A finalidade da inclusão de questões a respeito das dificuldades e sugestões 

na atenção aos pacientes foi verificar se a referência e contra-referência seriam 

citadas pelos entrevistados, assunto já discutido no item sobre encaminhamento 

para consultas especializadas. Todavia, mesmo não fazendo parte do objeto de 

estudo, considerou-se relevante o registro dessas informações. 

As principais dificuldades relatadas foram a difícil aceitação da doença pelos 

pacientes e posterior adesão ao tratamento e à dieta, e a condição sócio-econômica 

desses pacientes. Problemas como a dificuldade de acesso aos medicamentos e a 

qualidade dos remédios comprados no município também foram levantados. 

 Regularizar o abastecimento de medicamentos, ampliar a lista padronizada de 

remédios oferecidos aos pacientes e trabalhar a consciência da população sobre a 

doença e sua gravidade foram as sugestões mais freqüentes.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados encontrados demonstram a relevância do tema integração 

entre os serviços no atendimento aos pacientes com diabetes, em particular, nos 

grandes centros urbanos. A complexidade da organização da rede de serviços 

constitui-se em um dos grandes desafios na estruturação do modelo de atenção 

centrado na estratégia Saúde da Família. 

Para analisar os processos de organização e articulação entre o PSF e os 

serviços especializados, na atenção aos pacientes com diabetes, foram 

consideradas: as atividades desenvolvidas pela ESF no encaminhamento e 

acompanhamento dos pacientes; as ferramentas operacionais utilizadas para 

assegurar a referência e contra-referência dos pacientes; a comunicação entre os 

profissionais das USF e dos serviços especializados e a caracterização do 

funcionamento da referência e contra-referência, a partir das informações dos 

pacientes com diabetes.  A seguir são destacadas algumas considerações: 

1. A referência e contra-referência ocorrem de forma deficiente em que pesem 

os seguintes resultados: grande parte dos pacientes não é acompanhada na USF; a 

maioria nunca foi encaminhada ao especialista; muitos não tiveram acesso aos 

exames de sangue, de urina e à fundoscopia; o tempo para conseguir uma consulta 

variou entre um e noventa dias e o especialista e o formulário de encaminhamento 

não são as fontes de informações para a conduta adotada nos serviços 

especializados; 

2. O desenvolvimento das atividades na USF enfrenta muitas dificuldades de 

organização, ficando evidente a insuficiente resolutividade da equipe estudada, 

interferindo diretamente na continuidade dos cuidados aos pacientes com diabetes. 
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Alguns aspectos que parecem estar prejudicando a resolutividade podem ser 

apontados: 

� A insuficiente programação das ações, com um processo de trabalho 

centrado na queixa dos pacientes, trazendo, como conseqüências, o não 

acompanhamento da totalidade dos pacientes cadastrados e a ausência de 

rastreamento de novos pacientes; 

� Os insuficientes critérios adotados para realização de visita domiciliar; 

� A pouca importância atribuída ao uso de protocolos clínicos e de 

encaminhamento que tem gerado encaminhamentos desnecessários; 

� A não implantação de uma Política de Educação Permanente no município, 

levando, entre outros problemas, à deficiência de capacitação técnica dos 

profissionais para o atendimento a esses pacientes e à permanência dos 

problemas encontrados na organização do trabalho desses profissionais; 

� O atendimento realizado quase que exclusivamente no âmbito da unidade ao 

lado de uma insuficiente aproximação da comunidade e do tímido 

desenvolvimento de atividades de educação em saúde; 

� A lógica quantitativa em que está organizada a atenção aos pacientes, na 

qual é atribuída uma grande importância ao número de consultas e aos 

mecanismos de encaminhamento para os serviços especializados em 

detrimento de ações mais estruturais e de maior impacto; 

� A não utilização de todos os serviços especializados disponíveis, levando à 

subutilização de algumas unidades e à superlotação de outras; 

� A incipiente consciência dos profissionais sobre a co-responsabilidade frente 

à dificuldade de acesso dos pacientes a consultas especializadas; 
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� A postura passiva, na qual a resolução dos problemas parece estar sempre 

nas mãos dos gestores. 

3. Não há uma clareza se a Central de Regulação está dificultando o 

agendamento das consultas especializadas (serviços conveniados) diante dos 

possíveis encaminhamentos desnecessários apontados na discussão sobre a 

resolutividade da equipe, sendo necessários novos estudos; 

4. Há uma frágil participação da ESF na discussão sobre os critérios de 

distribuição das cotas para as consultas e exames, mesmo sendo essa a forma 

preferida por esses profissionais; 

5. Os formulários de encaminhamento são utilizados apenas normativamente 

para o acesso aos serviços especializados. Sua principal função, que é a 

comunicação entre os profissionais, não está sendo colocada em prática;  

6. Há uma fragilidade na comunicação entre os serviços, causada pela 

dificuldade de adequação dos especialistas ao modelo de atenção adotado, ao lado 

da insuficiente resolutividade do atendimento nas USF com conseqüentes 

encaminhamentos desnecessários, gerando descrédito da função do PSF. 

 A partir das considerações realizadas, torna-se importante registrar algumas 

recomendações que podem contribuir para a melhoria da atenção aos pacientes 

com diabetes. Entre elas, estão: 

� A implantação da Política de Educação Permanente no município; 

� A utilização dos protocolos clínicos e de encaminhamento pelos 

profissionais da ESF; 

� O desenvolvimento de ações que permitam uma maior integração entre a 

ESF, o Distrito Sanitário e o setor responsável pela Política de Regulação 

Assistencial do município, buscando oferecer maior número de 
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informações sobre os serviços e cotas disponíveis para consultas e 

exames; 

� Realização de reuniões conjuntas com os profissionais da equipe do PSF 

e os especialistas, com enfoque na problematização a partir do cotidiano 

dos serviços. 
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Pesquisa: Referência e contra-referência na atenção aos pacientes com diabetes mellitus: estudo no distrito sanitário III 
no município de Recife 
Responsável: Maria da Penha Rodrigues dos Santos – Mestrado- Turma 2006-2008/PIPASC/UFPE 
Número de identificação do questionário                                                                                        Nº I__I__I 
 
 

1. Sexo:        1. Masculino                2.Feminino 
 
2.  Qual a data do seu nascimento?    ____/ ____/ ____    
 (se o paciente não souber, registre 8 nos espaços)  
 
3. Quantos anos completos você fez no seu último aniversário?  

                                                    I__I__I  anos completos  

(compara r com a data de nascimento)  
  

4. Em que ano um médico lhe disse pela primeira vez que você estava com Diabetes 
(açúcar no sangue)? Você lembra o mês?  

 

Mês:  I__I__I                Ano:  I__I__I__I__I  

(registre 8 em cada um dos espaços quando o entrevi stado não lembra) . 

(Utilize estratégias para ajudar o paciente a lembr ar : Use datas 

comemorativas, como: natal, páscoa, São João, entre outras)  

 
 
5A. Onde você está sendo atendido por causa do diabetes? 
 

1. No posto <nome da USF participante da pesquisa> ?  pule p/ Q.7   
2. Em outra unidade de saúde     5B Qual? _________________________ I__I__I 
3. Não está sendo atendido em nenhum serviço 
 
 

(Quando o paciente não está sendo acompanhado no PSF , pergunte ): 
 
6. Por que você não utiliza o posto <nome da USF participante da pesquisa> para o 

acompanhamento do diabetes? 
                            

             1. Porque é difícil conseguir consulta 
   2. Porque não gosta do (a) médico (a) do PSF 
   3. Porque prefere o atendimento no<nome da unidade de saúde referida na questão 5> 
   4. Porque a USF não existia quando a doença foi diagnosticada 
  5. Outros: _____________________________________________________________ 

 
 

Exames realizados recentemente : 
 
7. No último ano, de < mês> do ano passado pra agora, alguma vez tiraram a sua pressão 
arterial no posto <nome da USF participante da pesquisa> ? 
 
                             7A         1. Sim                                            2. Não 
 
7B No especialista? 

1. Sim                                            2. Não 
 
 
(Na Q. 8, contar  6 meses para trás a partir do mês da entrevista. P or exemplo: se a 
entrevista for feita em outubro, fazer a pergunta u sando o mês de maio como referência ). 
 
 
 

 
APÊNDICE A – Instrumento aplicado aos pacientes 
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8. Nos últimos 6 meses, de < mês> pra agora,  alguma vez  você fez o exame para medir o açúcar no 
sangue? 
 
                                      1. Sim                                            2. Não 
9. No último ano, de < mês> pra agora, alguma vez você fez exame comum de urina?  
 
                                      1. Sim                                            2. Não 
 
 
10. Da última vez em que o médico pediu esses exames, aproximadamente, quanto tempo  
levou para conseguir realizá-los? 
      

1. Menos de um mês 

2. Entre 1 e 2 meses 

3. Mais de 2 meses Quanto tempo? _____________________________________ 

 
 

11. Onde você realizou o(s) exame(s)? 
 

1. No posto <nome da USF participante da pesquisa> 

2. No serviço especializado 

3. Em um serviço privado (particular)  

 
 
12. Quanto tempo você levou para receber o resultado desses exames? 
     1.  Menos de um mês 

     2.  Entre 1 e 2 meses 

     3.  Mais de 2 meses Quanto tempo? ______________________________________ 

 
13. Toda pessoa que tem açúcar no sangue deve fazer exame para medir a pressão dentro do olho. 
No último ano, de < mês> pra agora, o médico que acompanha você solicitou algum exame no olho 
que não tenha sido para usar óculos?  

                              1. Sim                                            2. Não 
 

 
 
14A. POR CAUSA DA DIABETE, alguma vez, o médico do posto <nome da USF participante da 
pesquisa> encaminhou você para outro médico?  
                                    1. Sim                                           2. Não 
 
14AA Se sim, foi no último ano ?                             

                               1. Sim                                           2. Não  
 
Se SIM no último ano, explore: 14AAA Quantos médicos você consultou?           I__I__I   

 
Se SIM no último ano, explore as questões 14B, 14 C, 14D, 14E, 14F 
 
(Na questão 1 4B, pegar o nome das unidades por ordem  cronológica. Colocar logo a última 
unidade para a qual o(a) paciente foi encaminhado(a ))  

 
 
 



 
  14B. Em que serviço você 

foi atendido? 
(Registre o nome da unidade 
por ordem cronológica) 

14C. Qual a especialidade 
do médico? 
(caso não saiba, pergunte: 
Qual o motivo da consulta 
a esse médico?Como é o 
nome do médico?)  

14D. Quem fez o agendamento?  
 

14E. Como ficou sabendo do agendamento? 
 

14F. Você levou algum papel com 
algum encaminhamento? 
 

1                                               
I__I__I__ 

 

          
I__I__I 

 

1.  Agente Comunitário de Saúde                                        

2. Você mesmo(a) 

Como?.................................................................... 

3. Enfermeira do PSF 

4. Outros (especifique):.......................................... 

1. Você mesmo (a) procurou a  unidade 

2.  Você recebeu informação da ACS 

3.Outros (especifique) ..............................                                                                     

 

1. Sim 
 
2. Não 

2                                      
I__I__I__I 

 

                                                  
I__I__I 

 

1.  Agente Comunitário de Saúde                                       

2. Você mesmo(a) 

Como?.................................................................... 

3. Enfermeira do PSF 

4. Outros (especifique):.......................................... 

1. Você mesmo (a) procurou a  unidade 

2.  Você recebeu informação da ACS 

3.Outros (especifique) ...........................                                 

                

1. Sim 
 
2. Não 

3                                              
I__I__I__I 

 

                                                   
I__I__I 

 

1.  Agente Comunitário de Saúde                                       

2. Você mesmo(a) 

Como?.................................................................... 

3. Enfermeira do PSF 

4. Outros (especifique):.......................................... 

                                               
1. Você mesmo (a) procurou a  unidade 

2.  Você recebeu informação da ACS 

3.Outros (especifique) ..............................                                                                     

 

1. Sim 
 
2. Não 

4                                               
I__I__I__I 

 

                      
I__I__I 

 

1.  Agente Comunitário de Saúde                                       

2. Você mesmo(a) 

Como?.................................................................... 

3. Enfermeira do PSF 

4. Outros (especifique):.......................................... 

1. Você mesmo (a) procurou a  unidade 

2.  Você recebeu informação da ACS 

3.Outros (especifique) ..........................                                                                     

                                                    

 

1. Sim 
 
2. Não 

5 I__I__I__I 
 

                                                   
I__I__I 

 

1.  Agente Comunitário de Saúde                                      

2. Você mesmo(a) 

Como?.................................................................... 

3. Enfermeira do PSF 

4. Outros (especifique):.......................................... 

                                                  

1. Você mesmo (a) procurou a  unidade 

2.  Você recebeu informação da ACS 

3.Outros (especifique) :.............................                                                          

 

1. Sim 
 
2. Não 

6                                               
I__I__I__I 

 
 

                                                   
I__I__I 

 

1.  Agente Comunitário de Saúde                                      

2. Você mesmo(a) 

Como?.................................................................... 

3. Enfermeira do PSF 

4. Outros (especifique):.......................................... 

                                                   

1. Você mesmo (a) procurou a  unidade 

2.  Você recebeu informação da ACS 

3.Outros (especifique) .............................................                                                                     

 

1. Sim 
 
2. Não 
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C onsu lta esp ecia lizada – ÚLT IM O  EN C AM INH AM EN TO  
 
  

15 .Você m e disse que a sua ú ltim a consu lta fo i no  <nom e do serv iço  de  saúde onde fo i 

atendido pela  ú ltim a vez>, quan to  tem po você levou para ser atend ido? 

                          Tem po em  __________  m eses  O U   Tem po em  ________dias  

 
 
16 . Q uando você fo i a tendido no <  nom e do serv iço de  saúde onde fo i a tend ido pela ú ltim a 
vez>, quais os tipos de m édicos/ especia lis tas que atenderam  você?                                             
 
                                                                                                N úm ero de  espec ia lis tas: I__I__ I 

 
LIST E :___________________________________________________________________     
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

17. D epo is dessa prim eira consulta  no  <  nom e do serviço  de saúde onde fo i atendido pela  
ú ltim a vez >  você teve a lgum a consu lta de vo lta  (de re torno)?  

                        1 . S im                                                  2 . N ão  
 

18 .Q ua l a sua  op in ião  sobre o  atend im ento recebido no <un idade re la tada com o últim o 
atendim ento> ?  

1. ótim o    2 . bom     3. regular   4 .ru im /m uito  ru im               
 
 

19 . O s m éd icos conversam  com  você sobre os resultados das consu ltas e  exam es? 

1. A penas o(a) m édico(a) especia lis ta conversa 

2. Apenas o(a) m édico(a) do PSF conversa  

3. O s do is  conversam  

4. Nenhum  conversa 

 

                          
Q uestões  re la tivas à con tra -refe rênc ia  

 

20. D epo is  que fo i atend ido  no <  nom e do serv iço de saúde  onde fo i a tend ido  pe la ú ltim a vez>, 

você fo i orientado(a) a reto rnar ao m éd ico  do PSF: 

                              1 . S im                                                  2 . N ão   

 

21. D epo is  de ser a tendido pe lo  espec ia lis ta, você voltou  ao m édico do P SF?  

                               1 . S im                                                  2 . N ão   ?  pu le p / Q .23  
 
(Se na Q . 21, a resposta fo r s im , exp lo re  apenas a Q . 22 ) 
 
 
22 . Se s im , trouxe a lgum a inform ação por escrito  fe ita  pelo  espec ia lis ta  para o m édico do  P SF? 
 
                               1 . S im                                                  2 . N ão  
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23.  Qual o motivo para você não ter voltado ao médico do PSF? 

1. Tem receio em não conseguir outra consulta no especialista 

2.  A consulta do especialista é melhor 

3.  É mais cômodo, mais prático ficar sendo atendido por apenas um médico 

4.Outros: _____________________________________________________________  



 
 

Roteiro de entrevista – Equipe do Programa Saúde da Família: Médico (a), 

enfermeiro(a) e ACS 

 

 

Pesquisa: Referência e contra-referência na atenção aos pacientes com diabetes mellitus: estudo no distrito 

sanitário III do município de Recife 

 
Responsável: Maria da Penha Rodrigues dos Santos – Mestrado – turma 2006 – 2008. 
 
Instituição : UFPE - Departamento de Medicina Social/PIPASC  
 
Roteiro de entrevista                                                                                        Nº ______ 
 
1. Equipe: ________________________________________ _ 
 
2. Nome: ______________________________  
 
3. Função: ____________________________  
 
4 Tempo de trabalho em SF______________ e na equipe  atual: __________________  
 
5.Número de diabéticos cadastrados na equipe: _____ ___________________ 
 

 

Capacitação dos profissionais:  

1. Acesso a treinamento para a atenção aos pacientes com diabetes após a inserção no 

PSF. 

 

Rotina de atendimento aos pacientes com diabetes na  unidade:  

 

2. Agendamento para o atendimento dos pacientes. 

3. Periodicidade do atendimento de rotina. 

4. Critérios para priorização dos pacientes a serem atendidos. 

5. Fluxo do atendimento na unidade. 

 

Exames de rotina solicitados e coletados na própria  unidade:  

 

6. Exames coletados na unidade - Periodicidade, cota semanal para cada exame, critérios 

de distribuição das cotas.  

7. Principais dificuldades para a realização dos exames (agendamento para a coleta, tempo 

para retorno dos resultados, extravio dos resultados, etc.). 
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Exames realizados em outra unidade:  

8. Periodicidade para a solicitação desses exames. 

9. Cota disponível para cada exame. 

10. Agendamento para realização. 

11. Retorno dos resultados (o próprio paciente, os gerentes de território, ACS, etc.). 

12. Principais dificuldades para realização desses exames (coleta, tempo para retorno dos 

resultados, perdas, etc.). 

Encaminhamento dos pacientes para consultas especia lizadas:  

13. Situações de encaminhamento dos pacientes para um especialista (por especialista: 

endocrinologista, oftalmologista, cardiologista, nefrologista, neurologista, vascular). 

14. Serviços disponíveis para o encaminhamento e serviço de escolha. 

 

Rotina da USF durante um encaminhamento  

15. Encaminhamento – formulário, informações contidas, quem agenda, com se dá o 

agendamento. 

 

Acesso aos serviços especializados:  

16. Principais dificuldades para o acesso a outros serviços (tempo de espera, não 

valorização dos pacientes quanto às consultas agendadas, absenteísmo do paciente, do 

profissional agendado, etc.). 

17. Tempo médio de espera (por categoria). 

18. Adesão dos pacientes ao encaminhamento e se foram atendidos (como a equipe toma 

conhecimento). 

 

Contra -referência:  

19. Retorno do paciente à unidade do PSF para seguimento do tratamento 

20. Condutas adotadas no serviço de maior complexidade - como a equipe toma 

conhecimento (através de informações fornecidas pelos especialistas, durante a visita 

domiciliar, consulta na unidade, etc.)  

21. Participação em reuniões em conjunto com os especialistas das unidades de referência - 

se essas reuniões acontecem, se são regulares e com quais objetivos.  

 

Dificuldades e sugestões:  

22. Principais dificuldades na atenção aos pacientes com diabetes por ordem de prioridade. 

23. Sugestões para melhorar a atenção aos pacientes com diabetes. 
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Roteiro de entrevista - Médico da Unidade de Referência 

 

Pesquisa: Referência e contra-referência na atenção aos pacientes com diabetes mellitus: estudo no distrito 

sanitário III do município de Recife 

 
Responsável: Maria da Penha Rodrigues dos Santos – Mestrado – turma 2006 – 2008. 
 
Instituição : UFPE- Departamento de Medicina Social/PIPASC  
 
Roteiro de entrevista                                                                                        Nº______ 
 

1. Especialidade do entrevistado:____________________  
2. Nome do especialista: ___________________________  

 
 

Rotina de atendimento aos pacientes com diabetes:  

 

1. Agendamento no serviço para atendimento médico especializado aos pacientes com 

diabetes (1ª consulta e subseqüente). 

2. Acesso por demanda espontânea de pacientes com diabetes. 

3. Rotina do serviço quanto ao atendimento desses pacientes desde o agendamento até a 

marcação de consultas subseqüentes (agendamento, solicitação de exames, prescrição 

medicamentosa, acesso a atendimento por outros membros da equipe, consultas 

subseqüentes). 

 

Conhecimento e opinião a respeito do PSF:  

4. Capacitação sobre a política de atenção básica desenvolvida no país e no município. 

5. Encaminhamento por escrito (se há e se as informações são suficientes para o 

atendimento).  

6. Opinião sobre esses encaminhamentos. 

7. Opinião a respeito do papel do PSF. 

8. Participação em alguma atividade com os profissionais que atuam no PSF, objetivos 

dessas atividades. 

 

Contra -referência:  

9. Experiência com a contra-referência. 

 

Dificuldades e sugestões:  

10 Principais dificuldades na atenção desses pacientes em ordem de prioridade. 

11 Sugestões para melhoria da atenção ao paciente com diabetes no Recife. 

 

APÊNDICE C 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

TÍTULO DA PESQUISA : Referência e contra-referência na atenção aos pacientes com 
diabetes mellitus: estudo no distrito sanitário III do município de Recife. 
 
 INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL : Universidade Federal de Pernambuco - Departamento de 
Medicina Social. 
 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do estudo científico que tem como 

objetivo analisar os processos organizacionais e de articulação entre a atenção básica e a 

atenção especializada, enfatizando os mecanismos de referência e contra-referência para 

os pacientes com diabetes mellitus no distrito sanitário III do Recife. Tal participação 

consistirá em responder a perguntas em uma entrevista. 

As entrevistas realizadas serão individuais. A identidade do entrevistado será 

preservada. Os resultados do estudo serão divulgados em dissertação de mestrado, 

congressos, publicações científicas ou outras formas de publicações. 

Informamos que a participação no presente estudo pode causar algum tipo de 

desconforto diante das questões levantadas durante as entrevistas. Pretende-se reduzir 

estes efeitos mantendo-se em sigilo qualquer tipo de identificação pessoal do participante. 

O participante poderá ter acesso prévio aos temas que serão abordados durante a 

entrevista. 

A participação é voluntária e pode deixar de ocorrer a qualquer momento, sem que 

isto acarrete qualquer prejuízo ao participante. 

Qualquer esclarecimento necessário poderá ser realizado através do contato com 

Maria da Penha Rodrigues dos Santos, autora da pesquisa, pelo endereço Av. Moraes 

Rego, s/n,Hospital das Clínicas – Bloco E, 40 andar. Cidade Universitária, Recife, 

Pernambuco, CEP: 50670-901, tel: (81) 2126-8552, ou e-mail: pen.san@hotmail.com  

Minha participação está formalizada através da assinatura deste termo em duas vias, sendo 
uma retida por mim e a outra pelo pesquisador. 

Pesquisador/Entrevistador: _____________________________________________ 

Participante: _____________________________________________ 

             Testemunha 1: ___________________________________________ 

              Testemunha 2:____________________________________________ 

 

Recife, ______ de_____________________ de 2007. 
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Anexo A: Ofício de Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B: Ficha de Encaminhamento ao Especialista 
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Anexo C - Relação dos serviços especializados segundo especialidade, distrito 
sanitário e natureza do serviço. Recife, 2007. 
 

Fonte: Diretoria de Atenção à Saúde/ Secretaria de Saúde do Recife 

 

 

Natureza do serviço 

Especialidade DS Serviços da rede 
própria 

Serviços da rede 
Filantrópica (conveniada) 

Serviços da rede 
Privada 

(conveniada) 
DSI - Policlínica Waldemar 

de Oliveira 
- Centro de Saúde do 
Recife -Pam Centro  
- Policlínica Gouveia 
de Barros 

DSII Policlínica Amauri 
Coutinho 

DSIII - Centro Médico 
Ermírio de Moraes 
- Clementino Fraga 

DSIV Policlínica Lessa de 
Andrade 

DSV Policlínica Agamenon 
Magalhães 

Cardiologia 

DSVI - Policlínica e 
Maternidade Arnaldo 
Marques 
- Policlínica do Pina 
-Romildo Gomes 

- Hospital Santo Amaro 
- Hospital Evangélico 
- Hospital Oscar Coutinho 
- Hospital Maria Lucinda 

- 

DSI Policlínica Gouveia de 
Barros 

DSII Policlínica Amauri 
Coutinho 

DSIII - Centro Médico 
Ermírio de Moraes 
-Albert Sabin 

DSIV Policlínica Lessa de 
Andrade 

DSV Policlínica Agamenon 
Magalhães 

Endocrinologia 

DSVI - Policlínica Arnaldo 
Marques 
- Policlínica do Pina 

- - 

Oftalmologia DSIII Centro Médico Ermírio 
de Moraes 

Hospital Maria Lucinda 
Hospital Santo Amaro 

- CLINOPE 
- PCO 
- SAC 
- OFTALMO 
- Hospital Santo 
Amaro 

Vascular   Hospital Oscar Coutinho  
Nefrologia DSIII Albert Sabin   


