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RESUMO 

 

Sistema Único de Saúde (SUS) atualmente passa por grandes transformações e conquistas, 

acompanhadas por algumas dificuldades na consolidação dos seus princípios. O funcionamento do 

sistema de referência e contra referência em saúde, proposto para contribuir com a garantia dos 

princípios de integralidade, equidade e universalidade, é um desafio que enfrentamos. Desta forma, 

faz-se necessário que este sistema funcione de forma a promover a integração entre os serviços, 

para que em rede possam oferecer uma assistência de qualidade ao usuário (BRASIL, 2011). O 

sistema de referência e contra referência é um dos pontos importantes da implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), uma vez que é a partir da sua estruturação que o encaminhamento de 

pacientes aos diversos níveis de atenção torna-se possível. O presente projeto de intervenção 

objetiva melhorar o sistema de referência e contra referência no município de Campo Maior-PI. Sendo 

assim, pretende-se criar um formulário para facilitar a comunicação intersetorial, capacitar os 

profissionais e garantir um tratamento integral à população do município.  

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Comunicação. Referência e Contra Referência. Educação 

permanente. 
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ABSTRACT 

 

Unified Health System (SUS) currently undergoes major transformations and achievements, 

accompanied by some difficulties in consolidating its principles. The operation of the reference system 

and against health reference, proposed to contribute to the guarantee of the principles of integrality, 

equity and universality, is a challenge that we face. In this way, it is necessary that this system works 

in order to promote the integration between the services, so that in the network they can offer a quality 

assistance to the user (BRAZIL, 2011). The referral and referral system is one of the important points 

of the implantation of the Unified Health System (SUS), since it is from its structuring that the referral 

of patients to the different levels of care becomes possible. The present project of intervention aims to 

improve the reference system and against reference in the municipality of Campo Maior-PI. Therefore, 

it is intended to create a form to facilitate intersectoral communication, train professionals and ensure 

a comprehensive treatment of the population of the municipality. 

 

Keywords: Unified Health System. Communication. Reference and Contra Reference. Permanent 

education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 através da criação do sistema único 

de saúde (SUS) com o objetivo de garantir o bem-estar e a justiça social. Nessa perspectiva, a 

Constituição Federal de 1988, no seu Art. 196º, reconhece a saúde como direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação
7
.
.
 

Segundo o IBGE Campo maior é uma cidade com cerca de 50 mil habitantes, situada a 84km da 

capital com  PIB per capita de 10.015,11 que deixa o município na 23º posição no estado. Na área de 

saúde, a cidade é sede da macrorregião, sendo referência para consultas e exames de média 

complexidade, atendimento de urgência e emergência e o cuidado hospitalar, ortodôntico e 

atendimento psiquiátrico. A atenção básica conta hoje com 21 equipes sendo, quinze na zona urbana 

e seis na zona rural cobrindo 100% da população
5
.
 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), afirma que os governos têm a responsabilidade de 

garantir que os seus sistemas de saúde respondam às necessidades da sua população com eficácia 

e eficiência, baseando os seus modelos de saúde na Atenção Primária e garante que os serviços de 

atenção primária devem ser apoiados e complementados por diferentes níveis de atenção 

especializada, tanto ambulatórios quanto hospitalares, como também pelo resto da rede de proteção 

social. Portanto, os sistemas de atenção de saúde devem trabalhar de forma integrada mediante o 

desenvolvimento de mecanismos de coordenação da atenção ao longo de todo o espectro de 

serviços, incluindo o desenvolvimento de redes e de sistemas de referência e contra referência¹. 
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Ao observar as mudanças que veem acontecendo na saúde é importante salientar que os serviços 

oferecidos também precisam mudar em prol do usuário. Cabe ao profissional o aprimoramento e a 

humanização do atendimento de modo que a integralidade seja respeitada, valorizando assim o 

processo de atendimento, e dando suporte a outros profissionais a continuidade do atendimento em 

qualquer nível de complexidade
4
. 

Diante do exposto, este projeto de intervenção visa aperfeiçoar o sistema de referência e contra 

referência nas unidades básicas de saúde para potencializar a atuação da equipe, bem como, criar 

um formulário padrão de referência e contra referência para ser utilizado para referenciar os 

pacientes com detalhes do caso clinico, para que haja um estimulo a troca de informações. Pretende-

se também, capacitar e sensibilizar os profissionais, por meio de educação permanente, para evitar 

falhas nos encaminhamentos aos níveis de complexidade, visando um melhor funcionamento da rede 

de atenção e consequentemente a melhoria da qualidade de atendimento para a população 

garantindo assim o perfeito funcionamento da rede de atenção. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

O sistema de referência e contra referência é um dos pontos importantes da implantação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que é a partir da sua estruturação que o encaminhamento 

de pacientes aos diversos níveis de atenção torna-se possível. Entende-se por referência e contra 

referência a articulação entre as unidades de saúde que são capazes de encaminhar ou receber os 

usuários do SUS, sendo que por referência compreende-se o trânsito do nível menor para o de maior 

complexidade. Inversamente, a contra referência compreende o trânsito do nível de maior 

complexidade para o de menor complexidade
8
. 

A politica nacional da atenção básica reafirma que a Saúde da Família é a estratégia 

prioritária para expansão e consolidação da atenção, sendo responsabilidade do Ministério da Saúde 

e das Secretarias Estaduais o apoio à atenção básica e o estímulo à adoção da ESF como 

estruturante para a organização dos sistemas municipais de saúde e deve ser o contato preferencial 

dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde
6
. 

Quando falamos de acesso aos serviços de saúde é bem verdade que os problemas 

relacionados a referencia e contra referencia ainda são vistos como um grande desafio, pois para que 

haja um sistema aperfeiçoado é necessário o empoderamento dos profissionais para referenciar e 

mais ainda para contra referenciar proporcionando um acompanhamento continuo do paciente nas 

unidades de saúde que são a porta de entrada do usuário do SUS². 

As falhas existentes no sistema mostram que é necessário um aperfeiçoamento do sistema 

que seja capaz de potencializar a atuação da equipe quando o assunto é a referencia e 

principalmente a contra referencia, visto como o ponto mais critico da rede. As unidades ficam sem 

nenhuma informação sobre o que acontece com o paciente quando o tratamento do mesmo é feito 

nos níveis secundários e terciários o que dificulta o tratamento do mesmo quando retorna a sua 

unidade de origem ficando clara a inexistência da contra referência que implica descontinuidade do 
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cuidado, e consequentemente, baixa resolubilidade dos casos e meios dos serviços públicos de 

saúde. O aperfeiçoamento é uma necessidade necessária que garantirá um sistema de referencia 

eficaz e garantira ao paciente acesso e atendimento humanizado principalmente para aquela parcela 

da população que possuem elevados índices de vulnerabilidade econômica e social³. 

A implantação de um sistema de referencia e contra referencia eficaz implicar melhorias para 

além das questões organizacionais. É necessário que haja também uma mudança do paradigma 

cultural estabelecido entre os profissionais médicos, em relação à dificuldade na comunicação com 

outras esferas do cuidado, em particular, no que concerne ao uso do sistema de referência e contra 

referência, considerando a capacidade deste em contribuir positivamente para o processo de 

continuidade do cuidado¹. 
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 PLANO OPERATIVO 

Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

 

Falta de 

um 

Sistema 

de 

Referência 

e Contra 

Referência 

. 

1. Criar um 

formulário padrão 

de referência e 

contra referência 

para ser utilizado 

para referenciar os 

pacientes com 

detalhes do caso 

clinico. 

 

 

 100% 

 curto 

prazo. 

1. Reunião com o 

Gestor do 

município. 

2. Reunião com os 

profissionais de 

saúde; 

3. Reunião com os 

técnicos da SMS. 

PRETENDE-SE: 

Apresentar o 

formulário padrão; 

Buscar parcerias; 

Começar a 

sensibilizar os 

profissionais. 

Pesquisadora 

 

 

2. Capacitar os 

profissionais para 

evitar falhas no 

encaminhamento 

aos níveis de 

complexidade 

visando um melhor 

funcionamento da 

rede de atenção e 

consequentemente 

a melhoria da 

qualidade de 

atendimento. 

 

 100% 

 Médio 

prazo. 

1- Oficinas  com todos 

os profissionais de 

saúde do município; 

2- Oficinas com 

técnicos 

responsáveis pela 

digitação; 

3- Oficinas com os 

técnicos da SMS 

sobre o nome 

instrumento de 

informação. 

 

Pesquisadora 

Gestor do município  

 

 

3. Sensibilizar os 

profissionais de 

saúde para 

utilizarem os 

formulários. 

 

 

 100% 

 

 Longo 

prazo. 

1- Visitas técnicas; 

2- Roda de 

conversa; 

3- Oficinas de 

sensibilização; 

1. Pesquisadora 

2. Equipe será 

formada pelo médico 

auditor, a enfermeira 

auditora e a 

enfermeira 

supervisora do 

centro, responsáveis 

diretos pelo fluxo e 

contra fluxo. 
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PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO  

 

O monitoramento e a avaliação do plano operativo deverão acontecer no decorrer da 

implantação das ações, o que permitirá possíveis alterações durante o processo. 

Serão realizadas visitas técnicas em cada uma das unidades básicas de saúde para 

esclarecimentos de duvidas à equipe multiprofissional.  Na ocasião será entregue o formulário, que 

será criado para garantir a troca de informação nos níveis de complexidade bem como entre a 

equipe multiprofissional. No formulário constará os dados necessários para troca de informação, o 

mesmo será distribuído em todas as unidades básicas de saúde bem como oferecido um 

treinamento de como deverá ser preenchido para assim evitar falhas e peregrinação do usuário.  

As visitas técnicas terão como finalidade a sensibilização profissional e retirar duvidas que 

possam surgir como: o preenchimento de um guia de forma correta, local do carimbo profissional, 

impresso a ser utilizado conforme o nível de  complexidade bem como para que especialidade 

encaminha, dados clínicos satisfatório, informação sobre a documentação que o paciente deve 

portar para agendar o procedimento e dentre outros. Essa equipe será formada pelo medico auditor, 

a enfermeira auditora e a enfermeira supervisora do centro, responsáveis diretos pelo fluxo e contra 

fluxo. 

A avaliação da nova etapa do processo de trabalho será feita pelos usuários dos serviços, 

que poderão usar a caixa de sugestões que já existe na recepção da UBS ou na ouvidoria para 

avaliarem a qualidade do atendimento e também pelos profissionais que avaliarão o novo processo 

de trabalho. 

 

 CONCLUSÃO 

A referência e contra referência no município de Campo Maior no Piauí, ainda esta longe de 

atingir um funcionamento correto e ideal, não funciona bem sendo na maior parte dos casos 

unilateral, partindo apenas dos profissionais  da atenção básica sem fluxo de volta o que prejudica a 

continuidade do atendimento ao usuário. Além disso, há muitas duvidas dos profissionais sobre qual 

formulário devem preencher ao encaminhar seus pacientes, o que acarreta muita indignação por 

parte do paciente que busca a rápida resolutividade do seu problema.  

A não realização da contra referência pela equipe multiprofissional de saúde alimenta as 

falhas no sistema de saúde e prejudica os seus usuários. Essa atitude faz com que os pacientes 

superlotem os serviços de urgência e emergência com problemas que poderiam ser resolvidos na 

UBS. Além disso, o não acompanhamento desse paciente pelas equipes de saúde de forma integral, 

atendendo todas as suas necessidades, favorece a não continuidade de seu tratamento. 

O presente projeto de intervenção possibilitará a criação e implantação de um formulário 

padrão de sistema de referência e contra referência no município de Campo Maior – PI,  que será 

utilizado para referenciar os pacientes com detalhes do caso clinico e estimular a troca de 

informações entre os diversos profissionais. Esta intervenção também possibilitará a capacitação de 

profissionais com a finalidade de evitar falhas no encaminhamento aos níveis de complexidade 

como, por exemplo, as falhas de preenchimento de guias, visando um melhor funcionamento da rede 
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de atenção. 

E importante enfatizar que, este projeto possibilitará um trabalho de sensibilização dos 

profissionais para que os mesmos usem o formulário de referência e contra referência que será 

criado e desta forma, haja uma troca de informações e a consequentemente um atendimento integral 

e de qualidade a população adscrita garantindo a comunicação dos profissionais de forma efetiva e a 

continuidade e integralidade do atendimento ao usuário. 
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