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RESUMO 
 

Quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra-referência entre 
os serviços de saúde, maiores serão sua eficiência e eficácia e sua não 
efetivação pode ser considerada uma deficiência, já que compromete a 
qualidade e continuidade da assistência prestada. Nesse contexto o presente 
projeto de intervenção tem como objetivo aumentar a adesão das Equipes da 
Estratégia Saúde da Família atuantes no município de Canto do Buriti – PI ao 
sistema de referência e contra referência. Para isso será aplicado um 
questionário com questões sobre o processo de referência e contrareferência 
para todos os profissionais e em seguida será organizada uma roda de 
conversa para discussão das dificuldades observadas nesse processo, 
adicionalmente serão realizadas palestras para mostrar como o processo deve 
acontecer, em seguida será organizado junto com os profissionais um 
fluxograma de referência e contrareferência, que será divulgado para os 
usuários da UBS e serão realizadas palestras para os usuários para mostra a 
importância do sistema de referência e contrareferência. O acompanhamento 
do projeto será através de reuniões com os profissionais responsáveis pela 
execução das atividades, para avaliação dos resultados, após um ano serão 
escolhidos 5 profissionais que responderão a uma pesquisa sobre o processo 
de referencia e contrareferência, e ainda será realizada uma pesquisa na 
comunidade para avaliação do conhecimento do sistema. Espera-se com este 
plano de intervenção melhorar a assistência aos usuários que residem no 
território da Equipe, além de reduzir o número de pacientes que fazem uso 
inadequado do serviço de referencia/contra referência, através da garantia do 
fluxo adequado de atendimento. 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Acesso Universal a Serviços de 
Saúde. Assistência Integral à Saúde. 
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ABSTRACT 
 

The more structured the flow of reference and counter-referral between health 
services, the greater its efficiency and effectiveness and its non-effectiveness 
can be considered a deficiency, since it compromises the quality and continuity 
of care provided. In this context, the present intervention project aims to 
increase the adherence of the Family Health Strategy Teams working in the 
municipality of Canto do Buriti - PI to the referral system and against referral. 
For this, a questionnaire will be applied with questions about the referral 
process and counter-referral for all professionals and then will be organizing a 
discussion thread to discuss the difficulties observed in this process, in addition 
lectures will be held to show how the process should happen next will be 
organized along with the professionals a flow chart of reference and counter-
reference, which will be disclosed to UBS users and lectures will be held for 
users to show the importance of the reference and counter-referencing system. 
The follow-up of the project will be through meetings with the professionals 
responsible for carrying out the activities, to evaluate the results, after one year 
will be chosen 5 professionals who will respond to a research on the referral 
process and counter-referral, and a community survey will be carried out to 
evaluate the knowledge of the system. This intervention plan is expected to 
improve the assistance to users residing in the Team's territory, as well as to 
reduce the number of patients who make improper use of referral / referral 
services, by ensuring an adequate flow of care. 
Keywords: Single Health System; Universal Access to Health Services; 
Comprehensive Health Care. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Canto do Buriti é uma cidade do interior do Piauí localizada a 400 km da 

capital, pouco desenvolvida, com cerca de 20 mil habitantes. O foco principal 

da economia é a pecuária, agricultura e comércio. Um dos fatores que 

impulsionaram maior desenvolvimento foi a chegada de cursos técnicos na 

área da saúde, e superiores através de faculdade privada e da Universidade 

Aberta do Brasil. Além disso, houve expansão em serviços de saúde como 

laboratórios de imagem e análise, clínicas privadas com várias especialidades 

(cardiologia, dermatologia, ginecologia), e de espaços para cuidados estéticos 

e reabilitação na área da fisioterapia. Ademais, existem os serviços de saúde 

pelo SUS que ofertam especialidades como a psiquiatria, ortopedia, urologia, 

obstetrícia, sendo o que não for possível resolver aqui é referenciado para 

cidades próximas de acordo com a complexidade. 

A Atenção Básica atualmente é composta por 10 Equipes Estratégia 
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Saúde da Família (ESF), sendo 4 equipes da zona rural e 6 na zona urbana. O 

município conta com o Centro de Atenção Psicossocial I composto por 

psicólogo, psiquiatra (quinzenalmente), enfermeiro e assistente social; 

atendendo demandas também das regiões vizinhas. Há também o Hospital 

Estadual que atende as urgências e emergências, no entanto há dificuldade de 

comunicação entre este e os demais serviços do município. 

De acordo com dados do DATASUS contatou-se aumento da 

mortalidade geral, que no ano de 2013 totalizava e 9,25% a cada 1000 

pessoas, já no ano de 2016 observou-se 12,8% a cada 1000 pessoas. Sobre 

os nascidos vivos houve diminuição, já que em 2013 a taxa foi de 23,7% a 

cada 1000 habitantes e em 2016 de 10,8 %, essa diminuição pode estar 

relacionada ao desenvolvimento de ações voltadas ao planejamento familiar e 

anticoncepção. Na taxa de mortalidade infantil observa-se um aumento, 

quando comparados os anos de 2013 (10,55%) e 2016(13,8%). Já em relação 

a taxa de mortalidade materna, em 2013 a taxa foi de 9,25% a cada 1000 

pessoas e em 2016 foi de 4,62%.   

Verificou-se ainda um aumento das despesas de atendimento 

ambulatorial e internações hospitalares, sendo que no ano de 2015 o gasto 

médio foi de 25,5 e o valor médio de 891,8; já em 2016, verificando-se os 

números 33,4 e 1043,2, respectivamente para gasto e valor médio. As 

proporções das internações por condições sensíveis a atenção básica em 2012 

foram 32,65 e 2014 30,30. 

Diante dos dados apresentados, percebe-se que as ações de Saúde 

ainda precisam ser melhoradas, chamando-se atenção para as ações 

desenvolvidas na Atenção Primária que é a porta de entrada do cuidado, 

atuando na promoção, prevenção e reabilitação da saúde, como também 

direcionadora para outros pontos de atenção.  

Uma das dificuldades enfrentadas na atenção básica do município é a 

desorganização do sistema de referência e contra referência, o que influencia 

na descontinuidade de acompanhamento dos usuários.  

Na perspectiva do usuário hospitalizado, a continuidade dos cuidados 

pode ser viabilizada pela prática da alta responsável, que acontece por meio da 
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orientação ao paciente e seus familiares acerca da necessidade de prosseguir 

com o tratamento em outro local, pela articulação entre os diferentes pontos da 

Rede de Atenção a Saúde (RAS), sobretudo com a Atenção Primária à Saúde 

(APS). (1).  

Assim o trabalho tem como objetivo aumentar a adesão das Equipes da 

Estratégia Saúde da Família atuantes no município de Canto do Buriti – PI ao 

sistema de referência e contra referência. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO  
 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde 

deve iniciar pelas portas de entrada do SUS e se completar na rede 

regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviços, os 

que precisam de atenção hospitalar e ambulatórios especializados, de maior 

complexidade e densidade tecnológica, devem ser referenciados pela atenção 

primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e atenção 

especial de acesso aberto (2). 

As articulações entre diversos serviços devem estar sincronizadas e 

voltadas ao alcance de um objetivo comum de modo que distintas intervenções 

do cuidado sejam percebidas e vivenciadas pelo usuário de forma contínua. A 

coordenação assistencial seria um atributo organizacional dos serviços de 

saúde que se traduz na percepção de continuidade dos cuidados na 

perspectiva do usuário (3). 

O principal elemento para a integração das redes de saúde é um efetivo 

sistema de referência e contra-referência, entendido como mecanismo de 

encaminhamento mútuo de pacientes entre os diferentes níveis de 

complexidade dos serviços. O Ministério da Saúde define este sistema como 

um dos elementos-chave de reorganização das práticas de trabalho que devem 

ser garantidas pelas equipes de saúde da família. A referência acontece 

quando um serviço de menor complexidade encaminha clientes a um serviço 

de maior complexidade, acompanhando-o e marcando seu atendimento (10).  

A contra-referência acontece quando a situação é resolvida e o cliente é 

encaminhado novamente ao serviço de procedência para continuar o seu 
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acompanhamento (1). 

Quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra-

referência entre os serviços de saúde, maiores serão sua eficiência e eficácia e 

sua não efetivação pode ser considerada uma deficiência importante no 

contexto do SUS, já que compromete a qualidade e continuidade da 

assistência prestada (10). 

A integralidade deveria nortear as práticas de todos os profissionais da 

saúde e a organização do processo de trabalho, buscando uma melhoria nas 

condições de vida da população. Essa ação intersetorial em saúde, no que 

tange aos níveis de complexidade, assegura a finalização do cuidado através 

dessa rede de serviços e por meio do sistema de referência e contrareferencia 

(13). No entanto, a falta de avaliação do sistema de referência e contra-

referência e de normas que o definam, faz com que este se organize conforme 

características pessoais de cada profissional que encaminha o usuário, bem 

como daquele atuante nos serviços secundários e terciários, responsáveis pela 

contra-referência (9).  

Não há uma única estratégia para gerenciar o sistema de saúde devido 

às particularidades de cada território, como estrutura, recursos financeiros, 

organização social e conflitos. Geralmente, o caminho a seguir é aquele que 

melhor representa as aplicações dos recursos e as conduções das equipes 

para que haja compromisso de cada um em respeitar os princípios doutrinários 

do SUS, trabalhando com co-gestão e ampla participação da sociedade (12). 

A singularidade das Rede de Atenção a Saúde (RAS) é que o seu centro 

de comunicação situa-se na atenção primária à saúde (APS). O Ministério da 

Saúde define RAS como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, 

de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (11). 

A APS deve integrar a atenção quando há mais de um problema de 

saúde e lida com o contexto no qual a doença existe e influenciam a resposta 

das pessoas a seus problemas de saúde. É a APS que organiza e racionaliza o 

uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, direcionados 

para a promoção, manutenção e melhora da saúde (12). 
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Na perspectiva de reorientação do atual modelo assistencial, preconiza-

se que a Estratégia de Saúde da Família (ESF), por meio dos pressupostos da 

Atenção Básica, seja a “porta de entrada”, ou seja, o primeiro contato dos 

usuários com os serviços de saúde, além de organizar a referência e contra 

referência (15). 

Neste contexto, as ações vão além dos cuidados primários, orientando o 

fluxo dos usuários pelos diferentes níveis de atenção à saúde. Em muitas 

situações, percebe-se que a preocupação das Equipes de Saúde da Família, 

em prestar atenção integral aos usuários, é dificultada pela ausência de uma 

rede regionalizada de referência e contra referência de serviços assistenciais 

(19). 

 É responsabilidade dos municípios executarem as ações de referência e 

contra-referência regional garantindo o exercício da ação cooperativa entre os 

gestores, sendo que, para isso, foram constituídos os Colegiados de Gestão 

Regional (CGR) com a participação de todos os municípios da região e da 

representação do estado (14). 

O não cumprimento do referenciamento realizado pela atenção básica 

implica sobre a qualidade da assistência prestada pelas unidades de pronto 

atendimento. A alta demanda de usuários dificulta o atendimento àqueles que 

realmente precisam da urgência e emergência e àqueles cujo atendimento 

ambulatorial acaba restrito apenas à queixa apresentada naquele momento, 

não compreendendo a integralidade da atenção. Pode-se perceber que ainda 

existem dificuldades em relação ao reconhecimento da rede básica como 

“porta de entrada” do SUS, mesmo tendo nos últimos anos, inúmeros esforços 

para sua ampliação com conseqüente acesso da população (13).  

Assim, a partir do instante em que a continuidade do cuidado é rompida, 

há a predominância e o fortalecimento do modelo clássico de assistência em 

saúde, o qual se sustenta pelo modelo biomédico de consultas, que busca, 

essencialmente, solução para os sinais e sintomas apresentados pelo 

indivíduo, em detrimento de uma atenção integral (19). 

Em relação as instituições hospitalares percebe-se que a contra 

referência não é realizada, permitindo afirmar que praticamente inexistem, 
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dessa forma é necessário que se crie uma estratégia de comunicação entre os 

serviços de maior e menor complexidade, fazendo com que o usuário seja 

acompanhado em seu histórico de saúde e tratamentos passados/realizados 

(9). 

Pode-se assegurar que para concretização de um sistema de referência 

e contra referência é necessário investir em tentativas de maior integração 

entre os serviços e de estabelecimento de fluxos formais de encaminhamento 

de cliente, sem o que a informatização possivelmente não será suficiente para 

responder às necessidades do sistema almejado (9,15). Contudo, uma política 

de saúde que advoga em favor de um Sistema Único de Saúde deve prever e 

cultivar esforços, para garantir o funcionamento adequado e articulado das 

unidades prestadoras de serviços de saúde, para responder às necessidades 

de saúde da população em nível local.  

Nessa lógica, através da "melhoria das condições de vida, alcançaria 

uma melhoria no perfil de saúde e o sistema local de saúde daria respostas 

efetivas às pessoas que buscam os serviços públicos de saúde, 

proporcionando a maior resolutividade possível na vigência de algum agravo à 

saúde (15,9)".  

O trabalho em saúde se organiza a partir de encontros entre 

trabalhadores, e desses, com os usuários. São fluxos políticos, 

comunicacionais, subjetivos que estão permanentemente entre os sujeitos, 

formando uma intricada rede de relações que dá condições para desenvolver o 

cuidado. Assim sendo, o sistema de referência e contra referência compõe 

também esta rede de relações ao articular diversas unidades, a partir da 

organização dos encaminhamentos. A rede relacional aproxima os 

trabalhadores dos fluxos-conectivos com outras equipes e unidades de saúde, 

bem como têm suas conexões expandidas para o território da área da unidade 

ou equipe e o domicílio do usuário (6). 
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PLANO OPERATIVO  
 
Quadro 1: Plano operativo para melhorar o sistema de referencia e contra referencia na 
saúde do município Canto do Buriti - PI. 

Situação 
problema 

OBJETIVOS 

 
METAS/ PRAZOS 

 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

 

RESPONSÁVEIS 

 

Baixa adesão dos 
profissionais ao 
sistema de 
referência e 
contrareferência 

Avaliar a 
percepção dos 
profissionais 
sobre o processo 
de referência e 
contra referência. 
 

Aumentar a 
adesão dos 
profissionais ao 
sistema de 
referência e 
contrareferência 
. 
(4 meses) 

Aplicar um questionário 
com questões sobre o 
processo de referência 
e contrareferência para 
todos os profissionais. 
 
Organizar uma roda de 
conversa para 
discussão das 
dificuldades 
observadas no 
processo de referência 
e contrareferência 

Enfermeira  

Despreparo dos 
profissionais para 
orientar os 
usuários sobre o 
processo de 
referência e 
contrareferencia 

Treinamento dos 
profissionais 
sobre o processo 
de referência e 
contrareferência. 

Capacitar os 
profissionais para 
o sistema de 
referência e 
contrareferência 
 
(5 meses) 

Realizar palestras para 
mostra como deve ser 
o processo de 
referencia e 
contrareferência 
 
Organizar junto com os 
profissionais após as 
palestras, um 
fluxograma de 
referência e 
contrareferencia 
 

Enfermeira 

Desconhecimento 
da comunidade 
sobre o processo 
de referência e 
contrareferência 

Conscientizar a 
comunidade 
sobre o sistema 
de referência e 
contrareferência 

Aumentar o 
conhecimento da 
comunidade sobre 
o sistema de 
referência e 
contrareferência 

Divulgar o fluxograma 
organizado pelos 
profissionais para os 
usuários da UBS, 
através de um cartaz 
na recepção da UBS. 
 
Organizar uma palestra 
para mostra a 
importância do sistema 
de referência e 
contrareferência e o 
fluxograma. 

Enfermeira 

 
 
PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO 
 

De inicio será feito uma reunião com a rede de saúde a fim de mostrar a 

situação-problema e mostrar as ações que devem ser realizadas com o intuito 

de resolver o problema, logo após o plano operativo será mostrado ao 

secretário municipal de saúde com o intuito de que todos os profissionais de 
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saúde da APS fiquem cientes da importância de colocar em prática esse 

projeto de intervenção.  

Posteriormente será organizado um cronograma mensal de reuniões 

com os profissionais responsáveis pela execução das atividades, para 

avaliação dos resultados. As reuniões acontecerão no auditório da Secretaria 

Municipal de Educação, visto que a SMS não possui auditório, e claro com 

todos os participantes que devem estar envolvidos. 

Após um ano serão escolhidos 5 profissionais que responderão a uma 

pesquisa sobre o processo de referencia e contrareferencia. E ainda 

realizaremos uma pesquisa na comunidade para avaliação do conhecimento do 

sistema.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Espera-se com este plano de intervenção melhorar a assistência aos 

usuários que residem no território da Equipe, além de reduzir o número de 

pacientes que fazem uso inadequado do serviço de referencia/contra 

referência, através da garantia do fluxo adequado de atendimento. No entanto 

para o desenvolvimento do projeto será necessário envolver todos os 

profissionais, e em alguns momentos fazer uso do seu horário de atendimento, 

mas serão pensadas formas de dinamizar o tempo das atividades.  Como 

perspectiva espera-se poder ampliar os serviços de referencia e 

contrareferência após a divulgação desse sistema. 
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