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RESUMO 

Introdução: A coordenação da gestão clínica é uma esfera fundamental nos serviços de 

saúde em se tratando da atenção aos pacientes com doenças crônicas, haja vista a 

segmentação e fragmentação dos serviços de saúde e das práticas clínicas. Partindo desse 

pressuposto, a coordenação da gestão repercute diretamente na assistência dos pacientes, 

ocasionando desfechos positivos ou não. Objetivo: Avaliar a coordenação da gestão 

clínica entre níveis assistenciais sob a perspectiva dos profissionais médicos, bem como 

os fatores associados a ela no processo de atenção às pessoas com doenças crônicas nas 

redes de saúde de dois municípios de grande porte na região Nordeste. Métodos: Estudo 

avaliativo, descritivo transversal, de abordagem quantitativa, que utiliza dados de uma 

pesquisa intitulada Equity LA-II.  Realizou-se análise descritiva das variáveis de natureza 

demográfica, laboral e organizacional; coordenação da gestão clínica, por nível de 

atenção e entre redes municipais. Foi realizado um modelo de regressão logística, 

utilizando o teste do qui-quadrado (χ2) entre as variáveis de interesse, testando hipóteses 

sobre a possível influência dos diferentes fatores, na percepção geral acerca da 

coordenação da gestão clínica.  Resultados: A maioria dos médicos se declaram 

satisfeitos com o trabalho desenvolvido. Nas redes de saúde há uma predominância 

daqueles que confiam nas habilidades clínicas do médico do outro nível. Mais de 65% 

dos entrevistados, referiram que há referência ao especialista pelo médico da atenção 

básica. Sobre os fatores que influenciam na articulação entre níveis, nas duas redes há 

uma percepção limitada dos médicos sobre a coordenação entre níveis de atenção. Foi 

identificada uma influência positiva sobre a percepção de coordenação dos médicos nos 

seguintes pontos: rede municipal de saúde e satisfação com o emprego. Quanto aos fatores 

organizativos, nota-se a influência positiva do profissional do apoio territorial ou 

coordenador de área, facilitando a articulação entre os médicos da AB e os especialistas. 

Conclusão: Os resultados mostram a dimensão da coerência da atenção como sendo a 

melhor avaliada na coordenação da gestão clínica. Aspectos como conciliação dos 

tratamentos prescritos, integração dos profissionais e o papel que cada nível de atenção 

deve desempenhar, foram identificados como pontos a serem melhorados para uma 

adequada assistência e continuidade do cuidado. 

Palavras-chave: Doença Crônica; Níveis de Atenção à Saúde; Coordenação do cuidado; 

Redes de cuidados continuados de saúde; Avaliação em saúde. 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: The coordination of clinical management is a key area in health services 

in the treatment of patients with chronic diseases, due to the segmentation and 

fragmentation of health services and clinical practices. Based on this assumption, 

management coordination has direct repercussions on patient care, leading to positive or 

non-positive outcomes. Objective: To evaluate the coordination of clinical management 

between care levels from the perspective of medical professionals, as well as the factors 

associated with it in the process of care for people with chronic diseases in the health 

networks of two large municipalities in the Northeast region. Methods: Evaluative, cross-

sectional descriptive study, using a quantitative approach, using data from a research 

study entitled Equity LA-II. A descriptive analysis of demographic, labor and 

organizational variables was carried out; coordination of clinical management, by level 

of attention and among municipal networks. A logistic regression model was used, using 

the chi-square test (χ2) among the variables of interest, testing hypotheses about the 

possible influence of different factors on the general perception about the coordination of 

clinical management. Results: Most doctors declare themselves satisfied with their work. 

In health networks there is a predominance of those who rely on the clinical skills of the 

doctor at the other level. More than 65% of the interviewees said that there is a reference 

to the specialist by the primary care physician. On the factors that influence the 

articulation between levels, in both networks there is a limited perception of the doctors 

about the coordination between levels of attention. A positive influence on the perception 

of physician coordination was identified in the following points: municipal health 

network and job satisfaction. Regarding the organizational factors, we can note the 

positive influence of the territorial support professional or area coordinator, facilitating 

the articulation between AB physicians and specialists. Conclusion: The results show the 

dimension of the coherence of care as being the best evaluated in the coordination of 

clinical management. Aspects such as conciliation of prescribed treatments, integration 

of professionals and the role that each level of attention should play were identified as 

points to be improved for adequate care and continuity of care. 

Key words: Chronic disease; Levels of Health Care; Coordination of care; Continuing 

health care networks; Health assessment. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 Doenças crônicas não transmissíveis  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as que têm evolução clínica 

de forma gradual e seguem no decorrer da vida, podendo passar por períodos de 

agudização ou fases de melhora significativa. Em geral, apresentam múltiplas causas e o 

tratamento envolve mudanças de estilo de vida, ao longo de um processo de cuidado 

continuado1, 2. 

Dentre as principais causas das DCNT podemos destacar fatores modificáveis e 

não modificáveis. Aos fatores modificáveis são atribuídos a inatividade física, utilização 

nociva de bebida alcoólica, alimentação inadequada e tabagismo 3, quanto os fatores não 

modificáveis são decorrentes de hereditariedade, envelhecimento, sexo e raça 2. 

A preocupação com as DCNT, como um problema de saúde pública, tem sido 

crescente, constituindo-se o aumento relativo e absoluto de sua prevalência em marco do 

fenômeno conhecido como transição epidemiológica. Outros aspectos intimamente 

associados, estão as causas imediatas como a transição demográfica e nutricional, e a 

determinantes sociais e econômicos, tanto nos países desenvolvidos como também em 

países em desenvolvimento.  

No Brasil, essas mudanças no perfil de saúde da população, são observadas a partir 

da predominância das doenças não-transmissíveis; deslocamento da carga de morbi-

mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e transformação de uma 

situação em que predominava a mortalidade para outra na qual a morbidade é prevalente3. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as DCNT são 

consideradas as principais causas de mortalidade e de incapacidade prematura na maioria 

dos países 4. Em 2012, foram responsáveis por 38 milhões (68%) de mortes no mundo, 

sendo mais de 42% (16 milhões) em pessoas com idade inferior a 70 anos4. Estima-se que 



3 

 

em 2020, as DCNT responderão por 80% da carga de doença dos países em 

desenvolvimento 5. 

No Brasil, as DCNT possuem grande impacto para a saúde pública sendo mais 

prevalentes as doenças cardiovasculares; o câncer, particularmente o cérvico-uterino e o 

de mama, em mulheres, e de estômago e pulmão nos homens; diabetes mellitus e as 

doenças respiratórias crônicas 4. Segundo relatório da OMS, do total de óbitos no Brasil, 

74% tiveram como causa as DCNT  4. A probabilidade de morrer entre 30 e 70 anos de 

idade por uma das quatro principais doenças crônicas é de 19%, segundo informe da 

mesma fonte, publicado em 2014 4. 

Outro ponto a ser destacado é o aumento dos gastos, considerando a necessidade 

da incorporação tecnológica para o tratamento das DCNT 6. Se não forem tomadas as 

medidas preventivas, os custos serão sempre crescentes, tanto para o sistema de saúde, 

pelo aumento da demanda nos serviços como também para o sistema de seguridade social, 

considerando a velocidade deste incremento 7. 

O aumento dos gastos também é percebido no orçamento individual e familiar, 

tendo em vista que as doenças crônicas podem diminuir a capacidade de trabalho do 

indivíduo e aumentar os gastos com a rotina de cuidados que a doença requer 8.  

Dessa forma, além de causar um impacto orçamentário, as DCNT necessitam de 

serviços articulados e coordenados, para modificar um modelo onde a prioridade se 

achava centrada nas condições agudas de saúde e nas agudizações das condições crônicas. 

Essas dificuldades se refletem em serviços fragmentados, que não respondem às 

necessidades dos indivíduos, o que causa um obstáculo no acompanhamento da saúde da 

população, a partir da mudança do perfil de saúde, comprometendo os princípios de 

eficiência, efetividade e qualidade no atendimento 9.  
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A fragmentação dos serviços de saúde, problemática discutida atualmente no 

cenário da assistência prestada diz respeito à precariedade da coordenação e da 

organização na prestação dos serviços e à descontinuidade da atenção ao paciente em sua 

integralidade, com elevação dos gastos e perda da efetividade 10.  

Tal falta de integração pode ser observada pela fragilidade na articulação entre as 

instâncias gestoras dos serviços e entre os serviços de saúde e as práticas clínicas 

desenvolvidas por diferentes profissionais de um ou mais serviços, durante a assistência 

individual ou coletiva 11. 

1.2 Coordenação do cuidado 

A coordenação da atenção é entendida como a articulação entre instituições, 

profissionais e trabalhadores dos serviços de saúde, promovendo a atenção integral, 

integrada e de qualidade ao paciente 12, 13.  

Para Hartz & Contandriopoulos,14 a coordenação assistencial diz respeito a uma 

assistência duradoura e contínua entre os níveis assistenciais a determinadas pessoas com 

problemas de saúde, proporcionando serviços de forma articulada, por diferentes 

profissionais e organizações de saúde.  

Outro conceito utilizado sobre coordenação do cuidado é destacado por Nunez et 

al 15, como sendo a coordenação do cuidado compreendida como um acordo entre os 

serviços e níveis assistenciais com o objetivo de tornar a rede articulada voltada ao 

alcance de um bem comum e, desta forma, melhorar a assistência ao paciente 

independentemente de onde seja ofertada a atenção. Busca-se, assim, tornar a assistência 

adequada e resolutiva 15. 

A Atenção Básica (AB) assume o papel central na ordenação do cuidado, o qual 

é destacado por Starfield como sendo a porta de entrada preferencial, ofertando ações e 

serviços e também acesso aos outros níveis de atenção 16. 
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Mendes 17 destaca algumas características que atribuem à atenção primária 

funções elementares na coordenação do cuidado, quais sejam:  capacidade de resolver os 

problemas de saúde mais comuns de saúde; coordenação dos fluxos assistenciais dos 

pacientes e responsabilização no cuidado da população adscrita à área de abrangência da 

unidade. 

Tais elementos estão diretamente ligados à qualidade da atenção ao paciente e 

reverberam na integralidade e continuidade dos cuidados, ambos estreitamente 

relacionados com os fluxos de encaminhamentos dos pacientes nos diferentes níveis 

assistenciais 18.   

No que se refere aos conceitos sobre a coordenação do cuidado, há uma falta de 

uniformização relativa a sua compreensão, embora a expressão Coordenação da Atenção 

entre Níveis seja utilizada há mais de uma década na literatura sobre Atenção Básica (AB) 

e sobre a conformação de redes de atenção à saúde 16 ,19, 20. 

Reid et. al. 21 definem a coordenação assistencial a partir de três tipos de 

coordenação entre níveis de atenção: coordenação da informação, administrativa e da 

gestão clínica.  

Em estudos realizados por Hofmarcher et al. 22, a coordenação da informação é 

vista como sendo a coleta, transferência e utilização de todas as informações necessárias 

para conhecimento biopsicossocial das condições dos pacientes, para traçar a melhor 

estratégia de atenção as suas necessidades. 

No que diz respeito à coordenação administrativa, é a oportunização ao paciente 

do acesso ao sistema de saúde, de modo que suas necessidades sejam atendidas 13. 

Na perspectiva da gestão clínica, a mesma tem como finalidade a provisão 

sequencial e complementar de cuidados, a partir de uma estratégia compartilhada pelos 

diferentes níveis e serviços, garantido uma melhor qualidade assistencial aos pacientes 23.  
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Estudos realizados na Europa mostram a importância da coordenação da gestão 

clínica a pacientes com doenças crônicas, levando em consideração a fragilidade da 

organização do sistema de saúde na atenção integral ao paciente crônico 24. 

Essa integralidade do cuidado, refletida numa adequada coordenação da gestão 

clínica, pode ser vista a partir de três dimensões: acessibilidade entre níveis, coerência da 

atenção e seguimento adequado do paciente 13,21.  

A acessibilidade é entendida como o atendimento do paciente sem interrupções 

intra assistenciais ao longo do processo de cuidado, como as que acontecem devido ao 

tempo elevado para consulta ou realização de exames 25.  

No que diz respeito à coerência da atenção, entende-se que entre os profissionais 

dos diferentes níveis assistenciais haja uniformidade ou semelhança no tratamento dos 

pacientes. São atributos da coerência da atenção temos a existência de objetivos clínicos, 

provas diagnósticas e tratamentos compartilhados na atenção ao paciente; conformidade 

no tratamento indicados pelos profissionais dos diferentes níveis assistenciais; adequação 

clínica das transferências (referência, contrarreferência, alta hospitalar) e inexistência de 

duplicação de provas e consultas e de medicamentos contraindicados, entre níveis 

assistenciais 13, 21.  

Seguimento adequado do paciente, refere-se à trajetória feita entre os níveis 

assistenciais. Como seus atributos do seguimento adequado, Beltrán destaca a presença 

de um responsável clínico, que coordene o percurso do paciente entre os níveis; 

comunicação do nível que transferiu, como também do que recebeu o paciente, em tempo 

adequado; e consulta de seguimento, após o paciente ter sido atendido no local para onde 

foi encaminhado 13. 



7 

 

 1.3 Redes de atenção à saúde 

O relatório Dawson, publicado na Inglaterra em 1920, marca a primeira vez que 

foi descrito a proposta de uma rede regionalizada com o propósito de organizar, prover e 

garantir o acesso a serviços de saúde com qualidade para uma determinada população26. 

No Brasil, a organização das redes regionalizadas tomou como apoio inicial as 

discussões e o modelo vivenciado com base em países que têm como princípio o sistema 

de saúde universal a exemplo do Canadá 26. 

Para a estruturação das redes regionalizadas foram tomadas como alicerce as 

idéias propostas na reforma brasileira, consolidada na Constituição Federal de 1988 e 

outros instrumentos legais como a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS), 

em 2000, e o pacto pela saúde, em 2006 26, 27. 

Apesar dos esforços empreendidos na melhoria da qualidade da atenção, um dos 

mais importantes desafios que os sistemas de saúde carregam é a coordenação da 

assistência à saúde no cuidado de pacientes com doença crônica entre níveis assistenciais, 

com o propósito de acompanhar de forma continuada esses indivíduos, tentando 

solucionar ou minimizar os obstáculos causados pela fragmentação 28.  

Portanto, para o enfrentamento da situação de saúde vivenciada no sistema de 

saúde brasileiro, deve ser pensado uma proposta coerente a partir de uma estratégia que 

utilize o modelo assistencial para prover uma assistência efetiva, eficiente, segura e de 

qualidade, sistematizada e alicerçada por meio das Redes de Atenção à Saúde (RAS) 29 . 

Entende-se por RAS, os serviços que são organizados a partir de articulações entre 

diferentes complexidades de atenção em saúde, envolvendo o apoio técnico, logístico e 

de gestão, com a única finalidade de contribuírem para a integralidade do cuidado 29.  
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No Brasil, a implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas 

em 2013, trouxe a proposta de mudar a assistência no cuidado desses pacientes de forma 

integral, desde a atenção primária até a alta complexidade 5.  

Estruturar sistemas em redes é visto como a forma mais apropriada para a 

efetivação da integralidade na assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

repensando os serviços de saúde como um componente fundamental para o contínuo do 

cuidado e utilizando de forma racional os recursos existentes 30. 

No que tange à estruturação das redes de atenção a saúde, encontram-se as linhas 

de cuidado, as quais têm o propósito atender as necessidades dos usuários do sistema de 

saúde de forma coordenada. Por definição, são compostas por ações e serviços articulados 

que devem ser desenvolvidos nos diferentes pontos de atenção de uma rede (nível 

primário, secundário e terciário) e nos sistemas de apoio, tendo por objetivo a melhoria 

do itinerário terapêutico dos usuários na rede 9. 

A criação das redes integradas entre os distintos níveis de atenção ao paciente com 

doenças crônicas, configura-se como sendo de grande importância no sistema brasileiro 

de saúde, ordenando uma interdependência em caráter de complementaridade, uma vez 

que os serviços não dispõem totalmente dos recursos necessários na assistência 20. 

Tendo em vista todo o esforço empenhado na construção de uma rede de serviço 

que atenda às necessidades das pessoas com doenças crônicas por meio da implantação 

das Redes de Atenção à Saúde (RAS), vê-se a necessidade de aprofundamento nas 

análises que possam mensurar de forma minuciosa a coordenação da gestão clínica na 

atenção à população que utiliza o SUS.  
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II. JUSTIFICATIVA 

Considerando: 

 As mudanças no padrão de morbimortalidade no país, com a diminuição das                  

doenças infectoparasitárias e o aumento das DCNT; 

 O impacto na saúde pública tendo em vista que as DCNT são as principais causas 

de mortalidade e de incapacidade prematura na maioria dos países; 

 O aumento da demanda nos serviços e os custos desses pacientes para o sistema 

de saúde, para a família e seguridade social; 

 O panorama da oferta dos serviços de saúde no Brasil de forma desarticulada e 

fragmentada e a necessidade de uma assistência aos usuários de forma coordenada 

e articulada entre níveis assistenciais;  

 A escassez de pesquisas sobre a coordenação da gestão clínica na atenção aos 

pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. 

 

A relevância do presente estudo decorre de: 

 Promover reflexões sobre a conformação da rede de atenção à saúde para os   

pacientes com doenças crônicas; 

 Ampliar o conhecimento sobre a coordenação da gestão clínica entre níveis 

assistenciais e identificar suas potencialidades e fragilidades; 

 Trazer subsídios para orientar a formulação de estratégias de planejamento e ações 

voltadas ao atendimento integral e de qualidade das pessoas com doenças crônicas 

não transmissíveis; 
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Nesse sentido, o presente estudo pretende responder a seguinte questão: 

Qual a percepção dos médicos sobre a coordenação da gestão clínica na atenção 

às pessoas com doenças crônicas entre níveis assistenciais nas redes de atenção à saúde 

em dois municípios de grande porte na região Nordeste Brasileira e quais os fatores que 

a influenciam? 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo geral 

 Avaliar a coordenação da gestão clínica entre níveis assistenciais sob a perspectiva 

dos médicos e os fatores associados na atenção às pessoas com doenças crônicas nas redes 

de atenção à saúde de dois municípios de grande porte na região nordeste Brasileira. 

 

3.2. Objetivos específicos 

     Na atenção a pacientes com doenças crônicas entre níveis assistenciais na rede de 

saúde de dois municípios de grande porte: 

 Analisar a coerência da atenção quanto a duplicação de exames, adequação clínica 

da transferência, conformidade de tratamentos e o compartilhamento de objetivos 

clínicos; 

 Verificar o seguimento do paciente relacionado à existência de um responsável 

clínico, evidência de comunicação e consulta de seguimento; 

 Descrever os fatores associados à coordenação da gestão clínica na atenção aos 

pacientes com doenças crônicas; 

 Comparar os fatores associados à coordenação da gestão clínica entre redes 

municipais. 
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IV. MÉTODOS 

 

4.1. Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo avaliativo, descritivo, transversal, de abordagem 

quantitativa.  Essa pesquisa é um recorte da linha de base da pesquisa: “Impacto de 

estratégias de integração da atenção no desempenho das redes de serviços de saúde em 

diferentes sistemas de saúde da América Latina (Equity-LA II)” 31. 

4.2. Procedimentos da pesquisa EQUITY-LA II 

Equity-LA II é um projeto de pesquisa cujo objetivo é avaliar a efetividade de 

diferentes estratégias de integração da atenção na melhoria da coordenação e da qualidade 

da atenção das redes de serviços de saúde na América Latina. É uma continuação do 

projeto Equity-LA o qual centrou-se na análise do acesso e da coordenação da atenção 

em redes de serviços de saúde do Brasil e da Colômbia. Além destes, o projeto EQUITY 

LA-II incorporou quatro países com diferentes tipos de sistemas de saúde: Argentina, 

Chile, México e Uruguai. É um projeto colaborativo financiado pela Comissão Europeia, 

como Ação de Cooperação Internacional Específica (SICA), do Sétimo Programa Marco 

(7PM1): Cooperação, Saúde.  

Para alcançar o objetivo, Equity-LA II adota um desenho quase-experimental para 

avaliar intervenções complexas, com um enfoque de pesquisa-ação participativa, 

contando com a participação de profissionais e gestores dos serviços de saúde, usuários, 

formuladores de políticas e pesquisadores. 

A pesquisa Equity tem duração de 60 meses. Seu início foi em 2013 tendo previsão 

de término para 2018, desenvolvendo-se em quatro fases: (I) estudo de linha de base, (II) 

desenho e implementação de intervenções para melhorar a coordenação e a qualidade da 

atenção, (III) avaliação das intervenções, (IV) análise comparativo transnacional. 

http://www2.equity-la.eu/
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Nos países estudados foram escolhidas duas redes comparáveis, uma em que será 

realizada a intervenção e a outra que será a rede controle. Essas redes foram selecionadas 

levando em consideração alguns critérios que as tornassem comparáveis: apresentar 

continuidade da assistência aos pacientes com DCNT entre a Atenção Básica (AB) e 

Atenção Especializada (AE); oferecer prestação de serviços a uma população definida; 

prover serviços em áreas urbanas de baixa renda; dispor-se a participar e implementar as 

intervenções desenhadas e a liderar com competência a implementação das estratégias 

desenhadas. No Brasil, a pesquisa está sendo desenvolvida em dois municípios do estado 

de Pernambuco, chamados de município A (rede intervenção) e B (rede controle).  

A fase I, relativa ao estudo de linha de base, iniciou em 2014 utilizando uma 

abordagem qualitativa e, em 2015, foi realizado o inquérito amostral sendo realizadas 

entrevistas com profissionais médicos e usuários do SUS. 

Nesta etapa da pesquisa, tomou-se como unidade de estudo os médicos que 

trabalhassem nos diferentes centros selecionados da rede de saúde municipal A e B, bem 

como os usuários portadores de doenças crônicas. 

 A amostra definida foi de 173 médicos, distribuídos entre os dois níveis de 

atenção (87 médicos em cada nível), sendo o número mínimo de 50 médicos para cada 

Rede de Serviço de Saúde, com o fim de assegurar na detecção de uma variação de 15% 

na percepção dos profissionais sobre coordenação e impacto na qualidade da atenção na 

rede. O tamanho da amostra foi calculado com base em um poder estatístico de 80% 

(a=0.20) e em um nível de confiança de 95% (β= 0.05) em um contraste bilateral. A 

amostra final coletada foi de 180 profissionais no município A e 201 no município B. 

Para a coleta de dados foi elaborada uma primeira versão do questionário, comum 

aos países participantes do estudo. O questionário foi adaptado ao conteúdo e linguagem 

brasileira e foi submetido a um pré-teste com 5 médicos entrevistados com o objetivo de 
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avaliar a compreensão das perguntas, o ritmo, a duração da entrevista e outros possíveis 

problemas na aplicação do questionário. Após os resultados do pré-teste foram realizadas 

algumas modificações, seguidas de um estudo piloto para re-avaliar o instrumento. Essa 

etapa foi realizada no Distrito Sanitário I (DS) do município B, onde foram aplicados 20 

questionários.  A versão final do instrumento de coleta de dados utilizado figura no anexo 

1. 

As entrevistas foram realizadas em unidades da AB e AE, mediante abordagem 

dos pesquisadores junto aos médicos, no início dos atendimentos ou no intervalo das 

consultas. Ao todo foram realizadas entrevistas em 41 Unidades de Saúde da Família 

(USF) da zona urbana; 12 da zona rural e 16 centros de atenção especializada 

(Policlínicas, Ambulatórios de especialidades, Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) e 

Centros de Saúde) no município A. No município B, entrevistou-se os médicos 

pertencentes a 16 centros de atenção primária, 14 de atenção especializada (maternidade, 

policlínicas, centros de especialidades e CAPS) além de seis Unidades Básicas 

Tradicionais (UBT) que contam com profissionais dos dois níveis de atenção (Apêndice 

1). 

A amostra da rede intervenção foi composta por 58 médicos da AB e 122 médicos 

da AE e, na rede controle, de 51 profissionais da AB e 150 da AE, totalizando nas duas 

redes 381 entrevistas. 

Foram incluídos médicos/as com atuação na atenção primária e na atenção 

especializada que trabalhassem a mais de três meses na rede, proporcionando atenção 

direta a pacientes crônicos e tendo contato com outro nível da atenção. 
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4.3. Local do estudo 

O estudo foi realizado nos municípios A e B (DS III e VII), pertencentes ao estado 

de Pernambuco, localizado na região Nordeste do Brasil. 

O município A tem população estimada de 324.095 habitantes (2016). Faz parte 

da IV GERES. Possuía, até junho de 2016, um total de 63 equipes de saúde da família 

implantadas, estimando-se uma cobertura populacional de 67,06%. Contava ainda com 

63 unidades de atenção primária e 19 centros de atenção especializada 32,33. O município 

é dividido em quatro Regiões, agrupadas pelas similaridades entre seus indicadores 

demográficos, populacionais, educacionais e culturais e pela uniformidade de perfil de 

sua população. 

Por sua vez, o município B, possui uma população estimada de 1.555.039 

habitantes (2016). Em relação ao setor saúde, está dividido em 8 Distritos Sanitários (DS). 

Em junho de 2016 apresentou 241 equipes de saúde da família implantadas e cobertura 

populacional de 53,25%.  As áreas consideradas para o estudo de coordenação foram às 

microrregiões 3.2 e 3.3 do DS III e o DS VII. Os referidos DS são contínuos e formados 

por 29 bairros, com uma população estimada de 312.981 habitantes. Possuem 14 unidades 

de atenção especializada e 23 USF, sendo 3 USF com horário de atendimento estendido 

e 6 UBT 32,33. 

4.4. Período do estudo 

O período do estudo compreendeu-se entre os meses de março de 2016 à setembro 

de 2017.  

4.5. População e amostra do estudo 

A população do estudo consistiu no universo da amostra do inquérito definido na 

pesquisa Equity LA II, conforme já descrito no tópico 4.2. Desta forma, a amostra do 
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estudo foi composta por médicos que atuam na AB e AE das redes públicas de saúde dos 

municípios A e B. 

4.6. Fontes de dados 

O estudo utilizou dados secundários extraídos dos bancos de dados relativos à 

Coordenação da gestão clínica entre níveis de atenção da linha de base da pesquisa 

Equity-LA II. 

4.7. Critérios de elegibilidade 

Foram adotados os mesmos critérios de elegibilidade da pesquisa Equity-LA II 

descrito no tópico 4.2. 

4.8. Definição de termos variáveis de análise 

Quadro 1. Variáveis relacionadas à percepção dos profissionais médicos sobre 

coordenação da gestão clínica. 

Sócio-demográfico 

Variáveis Definição de termos Tipo de variável 

Sexo Variável definida por feminino e 

masculino 
Qualitativa, categórica dicotômica 

Idade 

Expressa em anos completos, 

determinada pela data de nascimento 

do profissional. 

Quantitativa numérica contínua 

Nacionalidade 
Entendida como sendo o local de 

nascimento do profissional 

Qualitativa categórica policotômica 

(Escala de Likert) 

Laborais 

Especialidade médica 
Entendida como área do curso de pós 

graduação realizado. 

Qualitativa categórica policotômica 

(Escala de Likert) 

Tempo de vínculo com 

a unidade de saúde 

Estabelece o tempo de permanência do 

profissional na unidade 

Vínculo com a 

instituição 

Estabelece a formas de trabalho do 

profissional na unidade 

Remuneração 

Soma do salário contratualmente 

estipulado (mensal, por hora, por 

tarefa etc.). Será categorizada em: 

assalariado, produtividade e bolsista 

Horas de trabalho 

semanal 

Definida como o total de horas 

semanais trabalhados na unidade. 
          Quantitativa numérica 

Variáveis relacionadas à coordenação da gestão clínica 

Coerência da atenção 

Adequação clínica da 

transferência 

Refere-se ao médico da atenção 

primária avaliar a necessidade do 

paciente de ser encaminhado para a 

atenção especializada ou se deve 
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seguir com as consultas e tratamentos 

na própria unidade de saúde da 

família. 

 

 

Categórica policotômica 

(Escala de Likert) 

Duplicação de exames 

Refere-se à prescrição de tratamentos 

iguais (repetidos) para o mesmo 

paciente, por médicos da atenção 

básica e especialistas. 

Conciliação de 

tratamentos  

Significa que o médico da atenção 

primária concorda com o tratamento 

prescrito na atenção especializada e 

vice-versa. 

Compartilhamento de 

objetivos clínicos 

Significa que o médico da atenção 

primária participa das decisões 

clínicas do médico da atenção 

especializada e vice-versa. 

Seguimento do paciente 

Responsável clínico 

Percepção de que o médico da AB é o 

responsável pelo acompanhamento do 

paciente em sua trajetória nos 

diferentes níveis de atenção. 

Categórica policotômica 

(Escala de Likert) 

Encaminhamento para 

Consulta de 

acompanhamento 

Envolve o encaminhamento do médico 

da AE para a AB para consulta de 

acompanhamento. 

Consulta de 

seguimento 

Refere-se a realização de consulta de 

retorno ao médico que encaminhou o 

paciente. 

Orientações do 

especialista ao médico 

da AB 

Refere-se a realização de 

recomendações (diagnóstico, 

tratamento, outras orientações) ao 

médico da AB para acompanhamento 

dos pacientes 

Consultas do médico 

da AB ao da AE 

Refere-se consultas por parte do 

médico da AB ao especialista para 

esclarecimento de dúvidas sobre o 

acompanhamento do paciente. 

 

Quadro 2. Variáveis relacionadas aos fatores profissionais e organizacionais na 

coordenação da gestão clínica. 

Variável independente - Coordenação entre níveis de atenção 

Variáveis Definição de termos Tipo de variável 

Articulação entre 

níveis assistenciais 

Significa a percepção dos profissionais da 

rede quanto à existência de articulação 

entre os diversos serviços de saúde e 

profissionais 

Categórica policotômica 

(Escala de Likert) 

Variáveis dependentes - Fatores referentes aos profissionais relacionados com a articulação entre 

níveis 

Colaboração na 

articulação entre 

níveis assistenciais 

Refere-se à percepção sobre a necessidade 

de atuação conjunta entre médicos 

especialistas e médicos do primeiro nível 

na atenção ao paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Relação entre os 

profissionais da AB 

e AE 

Refere-se à existência de uma boa relação 

entre os profissionais da rede 
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Confiança nas 

habilidades clínicas 

Refere-se à confiabilidade nas condutas 

realizadas pelo médico do outro nível de 

atenção. 

 

 

 

Categórica policotômica 

(Escala de Likert) 
Existência de 

agente 

administrativo 

articulador  

Refere-se a existência de um apoio 

administrativo facilitando a articulação 

entre os níveis de atenção  

Existência de gestor 

articulador  

Refere-se a existência de um gestor 

facilitando a articulação entre os níveis de 

atenção  

Relação pessoal 

entre os médicos 

Refere-se ao conhecimento pessoal dos 

médicos dos diferentes níveis de atenção 

que atendem pacientes em comum. 

Fatores organizativos relacionados com a articulação entre níveis 

Atendimento por 

hora de trabalho 

Expressa pela quantidade de pacientes 

atendidos por hora de trabalho 

Quantitativa numérica Tempo 

disponibilizado por 

consulta 

Expressa pelo tempo disponibilizado para 

o paciente durante a consulta. 

Tempo para 

articulação clínica 

Tempo disponível que o profissional 

dispõe para preencher formulários de 

referência ou contrarreferência, revisar 

protocolos do Ministério da Saúde em 

caso de dúvida. 

Qualitativa categórica policotômica 

(Escala de Likert) 

Trabalho 

complementado 

com a atenção 

privada 

Refere-se ao atendimento realizado na 

rede privada, além da desenvolvida na 

rede pública 

Categórica dicotômica, 

categorizada como sim e não. 

Supervisão da 

atividade clínica 

Refere-se à atividade desenvolvida sob 

orientação, supervisão e avaliação por um 

supervisor. 

Limite de 

encaminhamento 

por parte da 

instituição 

Refere-se à limitação do número de 

encaminhamentos para o outro nível de 

atenção por parte da instituição  

 

4.9. Processamento e análise dos dados 

Foi construído, a partir do banco original da pesquisa Equity-LA II, um novo 

banco de dados onde constam as variáveis de interesse. 

Realizou-se análise descritiva (univariada) das variáveis de natureza demográfica, 

laboral e organizacional; e da coordenação da gestão clínica (coerência e seguimento da 

atenção ao paciente), por nível de atenção e entre redes municipais. 

Para a avaliação da percepção dos profissionais acerca da coordenação da atenção 

entre níveis assistenciais, as respostas das perguntas foram categorizadas de acordo com 

a escala de Likert (sempre, muitas vezes, poucas vezes, nunca, não se aplica, não sabe e 
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não respondeu), agrupadas posteriormente de modo a se tornar dicotômicas, a fim de 

facilitar a análise. As respostas sempre e muitas vezes foram consideradas como sim; já 

as respostas que constavam poucas vezes e nunca foram consideradas como não. 

 Para verificar a associação foi realizado um modelo de regressão logístico, 

utilizando o teste do qui-quadrado (χ2) entre as variáveis de interesse, permitindo assim, 

testar hipóteses sobre a possível influência dos diferentes fatores, na percepção da 

coordenação da gestão clínica. Na construção do modelo foi realizado o cruzamento da 

variável “articulação entre níveis assistenciais” com os grupos de variáveis explicativas.  

A multicolinealidade entre variáveis explicativas foi testada usando o fator de 

inflação de variância. O ajuste do modelo foi avaliado com o teste de bondade de ajuste 

Hosmer-Lameshow.  Foi considerado significativo diferenças com valor de p< 0,05. A 

análise foi feita por meio dos programas SPSS versão 23.0 para Windows e Microsoft 

Excel 2010.  

4.10 Aspectos éticos 

A pesquisa Equity-LA II foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira sob Parecer nº 3967-14 (Anexo 

2) e pelo Comitê ético de Investigação Clínica – Consorci MAR Par de Salut de Barcelona 

(CEIC), protocolo 2013/5048 I (Anexo 3).  

Em consonância com os princípios da Resolução 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde, os autores solicitaram a dispensa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Medicina 

Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), conforme descrito no apêndice 3. 

Os dados coletados com a realização deste estudo se limitou, única e 

exclusivamente, à expressão dos resultados conforme os objetivos propostos, sempre 
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respeitando e seguindo os princípios éticos do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos.  

Os benefícios estão condicionados à divulgação dos resultados em artigos e 

apresentações em eventos científicos, os quais permitiram ampliar os conhecimentos 

sobre o tema, além de maximizar os subsídios para intervir efetivamente na qualidade da 

assistência ao usuário com doenças crônicas não transmissíveis. 
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V. CONCLUSÃO 

Os resultados mostram que, em geral, os médicos possuem uma boa percepção em 

relação a satisfação com o trabalho e confiança nas habilidades clínicas do médico do 

outro nível. A dimensão da coerência da atenção foi a mais bem avaliada, destacando-se 

a existência da referência ao médico especialista pelo médico da AB e a ausência de 

repetições de exames solicitados pelo médico do outro nível de atenção. A 

contrarreferência é referida pela maioria dos entrevistados, caracterizando um seguimento 

adequado do paciente da rede. 

No entanto, apesar de alguns itens serem bem avaliados, há necessidade de 

melhorar questões levantadas como a remuneração salarial; promover a integração entre 

os médicos da rede; conciliação nos tratamentos prescritos e intensificar a necessidade de 

utilização do mecanismo de contrarreferência com informações necessárias para a tomada 

de decisão na conduta dos médicos da AB. 

É imprescindível que para melhorias da coordenação da gestão clínica seja feita 

uma análise crítica do processo de trabalho nos serviços de saúde, na perspectiva da 

integralidade do cuidado, sobretudo no que concerne o atendimento dos pacientes com 

doenças crônicas, contribuindo assim, para a continuidade do cuidado. 
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APÊNDICE 1.   

Serviços de saúde selecionados para o inquérito nas redes de Recife e Caruaru. 

 Rede Caruaru Rede Recife 

A
te

n
çã

o
 p

ri
m

á
ri

a
 

USF Agamenon Magalhães I USF Irmã Denise/Alto José do Pinho 

USF Agamenon Magalhães II USF Mangabeira 

USF Caiucá I 
USF José Bonifácio dos Santos/Morro da 

Conceição 

USF Caiucá II USF Alto José Bonifácio 

USF Cipó USF Córrego do Eucalipto 

USF CAIC USF da Macaxeira 

USF Centenário USF Alto do Eucalipto 

USF Cidade Jardim USF Vila Boa Vista 

USF Encanto da Serra USF Córrego da Bica 

USF Jardim Liberdade USF da Guabiraba 

USF Jardim Panorama I USF Gilberto Freyre/Bola na Rede 

USF Severino Afonso USF Santa Tereza 

USF João Mota USF Passarinho Baixo 

USF José Carlos de Oliveira I Upinha 24h Moacyr André Gomes 

USF José Carlos de Oliveira II Upinha dia Córrego do Euclides 

USF José Liberato I Upinha 24h Dr. Hélio Mendonça 

USF José Liberato II  

USF Morro Centenário  

USF Morro São Francisco  

USF Morada Nova  

USF Novo Mundo  

USF Padre Inácio  

USF Rendeiras I  

USF Rendeiras II  

USF Serranópolis  

USF Salgado I  

USF Salgado II  

USF Salgado III  

USF Salgado IV  

USF Sinhazinha II  
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USF Santa Rosa I  

USF Santa Rosa II  

USF Santa Rosa III  

USF Santa Rosa IV  

USF São João da Escócia I  

USF São João da Escócia II  

USF São João da Escócia III  

USF Vila Kennedy II  

USF Vassoural I  

USF Vassoural II  

USF Vassoural III  

USF Gonçalves Ferreira  

USF Alto do Moura  

USF Cachoeira Seca  

USF Juá  

USF Lagoa da Pedra  

USF Murici  

USF Pau Santo  

USF Peladas  

USF Rafael  

USF Serra Velha  

USF Terra Vermelha  

USF Xicuru  

A
te

n
çã

o
 e

sp
e
ci

a
li

za
d

a
 

Policlínica da 3º idade Policlínica Clementino Fraga 

Ambulatório de especialidades Maternidade Barros Lima 

Unidade de Atenção Psicossocial Hospital Helena Moura 

Clínica da Mulher Centro Médico Ermírio de Moraes 

Centro Municipal de especialidades 

médicas 
Policlínica Albert Sabin 

Centro de Saúde Amélia de Pontes AMEM 

Hospital do Coração – HCC CAPS Esperança 

Centro de Saúde Indianópolis CAPS Espaço Azul 

CAPS III (Transtorno) CPTRA 

Hospital Municipal Manoel Afonso Maria Lucinda 

UPA Vassoural Fundação Santa Luzia 
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Policlínica/Urgência/SPA do 

Salgado 
Firmando Passos II 

Hospital Municipal de Caruaru CERVAC 

Centro de Especialidades do 

Salgado 
Núcleo de Saúde 

Centro de Saúde Ana Rodrigues  

Centro de Saúde do CEDRO  

A
te

n
çã

o
 p

ri
m

á
ri

a
/ 

E
sp

ec
ia

li
za

d
a

 

 USF/UBT Bruno Maia 

 UBT Mário Monteiro 

 UBT Iná Rosa Borges 

 UBT/PACS Mário Ramos 

 UBT/PACS Francisco Pignatari 

 UBT/PACS Joaquim da Costa Carvalho 
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APÊNDICE 2. 

 

 Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 

Figueira (IMIP). 

Através desta, venho solicitar a dispensa da aplicação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da coordenação da 

gestão clínica entre níveis assistências e seus fatores associados em dois municípios do 

estado de Pernambuco”. 

Por oportuno, esclareço que o referido estudo utilizará dados secundários do banco 

de informações da pesquisa “O impacto de estratégias alternativas de integração da 

atenção no desempenho das redes de atenção à saúde em diferentes sistemas de saúde da 

America Latina”.-Equity LA II, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) (Parecer nº 

3967-14/ ANEXO 3) 

Embora o projeto de pesquisa do Equity LA-II tenha sido aprovado pelo Comitê 

de Ética de Pesquisa, a pesquisador do presente estudo pretende trabalhar com objetivos 

não relacionados no projeto inicial, sendo desnecessário solicitar a autorização dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa anterior. 

 

Recife, ____de ______________de 2016. 

 

GEISON CÍCERO DA SILVA 
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ANEXO 1.  

 Questionário de articulação/coordenação entre os níveis de atenção: COORDENA-BR 

 
QUESTIONÁRIO DE COORDENAÇÃOENTRE OS NÍVEIS DE ATENÇÃO: 

COORDENA-BR  

INFORMAÇÕES GERAIS  

O Instituto Medicina de Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), em colaboração com as 
Secretarias Municipais de Saúde de Recife e Caruaru, está realizando um estudo para 
analisar a articulação do cuidado entre os níveis de atenção na rede de serviços de saúde 
desses municípios.   

Como parte deste estudo, está sendo realizada uma pesquisa para saber a opinião dos 
médicos de diferentes níveis da atenção da rede, considerando que a rede de serviços 
de saúde consiste em Centros de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Unidades 
Básicas Tradicionais, Policlínicas, Hospitais de Referência e outras unidades de atenção 
especializada do SUS.   

As informações fornecidas por você serão muito importantes porque vão identificar os 
problemas de articulação da atenção existentes e propor mudanças para melhorar o 
atendimento ao paciente. Os resultados do estudo serão relatados posteriormente, mas 
serão processados de forma agregada para garantir a sua confidencialidade. 

As pessoas que utilizarão essas informações respeitam a lei da confidencialidade*. As 
informações não serão divulgadas e nem utilizadas para outras finalidades que as 
mencionadas anteriormente. Neste sentido, asseguramos também a proteção da 
identidade do entrevistado.  

* Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde Agradecemos a sua 

colaboração. 

DADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO   

Entrevistador/a:  

__________________________________________________________  
 ___ ___  

Data:  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___  

Hora do início: ___ ___: ___ ___  

Local da entrevista: (1) Unidade de trabalho (2) Residência  Outro, qual?               

________________________________  
  ___ ___  

Unidade de saúde / hospital da rede do SUS onde trabalha o entrevistado  

  

        ___            
___ ___  

Qual é o trabalho que você desenvolve neste centro?  

(1) Médico da atenção básica / Médico de saúde da família.     

(2) Médico do ambulatório de outras especialidades.   

(3) Médico da urgência hospitalar / UPA.  

(4) Médico da atenção hospitalar.  
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1. ESCALA SOBRE ARTICULAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ATENÇÃO  

* Responda segundo sua experiência habitual em relação a seu trabalho na rede de serviços (Caruaru ou 

DSIII – Recife) 
ARTICULAÇÃO DA INFORMAÇÃO CLÍNICA ENTRE OS NÍVEIS  
* Avalie as seguintes afirmações empregando as 

categorias: Sempre, muitas vezes, às vezes, 

muito poucas vezes ou nunca  

Sempre  Muitas 

vezes   
Às 

vezes  
Muito 

poucas 

vezes  

Nunca  NS  NR  

1.1 Os médicos da atenção básica e 

especialistas, incluindo você, trocam informações 

sobre os pacientes que atendem em comum 

(diagnóstico, tratamentos,  

       

exames).      p. 1.4    
1.2 Estas informações são as necessárias para a 

atenção aos pacientes.  
       

1.3 Os médicos da atenção básica e 

especialistas, incluindo você, levam em 

consideração as informações trocadas entre si 

sobre os pacientes.  

       

ARTICULAÇÃO DA GESTÃO CLÍNICA ENTRE 

NÍVEIS – C 
ONSISTÊNCIA DA AT ENÇÃO  

1.4 Os médicos da atenção básica encaminham 

os pacientes aos especialistas quando é 

necessário.  

    

 

  

1.5 Os médicos da atenção básica e 

especialistas, incluindo você, repetem os exames 

que os médicos  

       

dos outros níveis realizaram.      p. 1.6    

1.5.1 Por que repetem os exames?   

 

 

 

 

 

__ _ ___  
__ _ ___  

1.6 Os médicos, incluindo você, estão de acordo 

com os tratamentos que os médicos do outro 

nível prescreveram ou indicaram aos pacientes.   

      

1.7 Existem contradições e/ou duplicações nos 

tratamentos que os médicos da atenção básica e 

especialistas, incluindo você, prescrevem.  

       

ARTICULAÇÃO DA GESTÃO CLÍNICA ENTRE 

NÍVEIS – A 
COMPANHAMENTO DO PACIENTE  

1.8 Na prática, os médicos da atenção básica são 

os responsáveis pelo acompanhamento do 

paciente em sua trajetória nos diferentes níveis 

de atenção.   

       

1.9 Os especialistas encaminham os pacientes 

para atenção básica para consulta de 

acompanhamento.  

       

1.10 Depois de ser atendido pelo especialista, o 

paciente realiza uma consulta de 
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acompanhamento com o médico da atenção 

básica.   

1.11 Os especialistas fazem recomendações 

(diagnóstico, tratamento, outras orientações) ao 

médico da atenção básica sobre o 

acompanhamento dos pacientes.  

       

1.12 Os médicos da atenção básica consultam os 

especialistas sobre as dúvidas que têm sobre o 

acompanhamento dos pacientes.  

       

ARTICULAÇÃO DA GESTÃO CLÍNICA ENTRE NÍVEIS – ACESSIBILIDADE ENTRE 

NÍVEIS DE ATENÇÃO  
  

* Avalie as seguintes afirmações empregando as 

categorias: Sempre, muitas vezes, às vezes, 

muito poucas vezes ou nunca.  

Sempre  Muitas 

vezes   
Às 

vezes  
Muito 

poucas 

vezes  

Nunca  NS  N

R  

1.13 Quando é encaminhado ao especialista, o 

paciente espera muito tempo até o dia da 

consulta.  

       

1.14 Após a consulta com o especialista, quando 

o paciente solicita uma consulta com o médico da 

atenção básica, espera muito tempo até o dia da 

consulta. 

       

OPINIÃO GERAL SOBRE ARTICULAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE  ATENÇÃ O    

1.15 Você acredita que a atenção entre os 

médicos da atenção básica e os especialistas na 

rede é articulada.  

       

 

2. FATORES DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS COM A ARTICULAÇÃO ENTRE 

NÍVEIS DE ATENÇÃO  
  

* Avalie as seguintes afirmações empregando 

as categorias: Sempre, muitas vezes, às 

vezes, muito poucas vezes ou nunca.  

Sempr

e  
Muita

s 

vezes   

Às 

veze

s  

Muito 

pouca

s 

vezes  

Nunc

a  
NA  NS  NR  

2.1 O profissional do apoio territorial ou 

ocoordenador de área facilita a articulação 

entre os médicos da atenção básica e os 

especialistas.   

        

2.2 Os gerentes/ diretores das policlínicas e 

das unidades hospitalares facilitam a 

articulação entre os médicos da atenção 

básica e os especialistas.   

        

2.3 Sua relação profissional com os médicos 

do outro nível de atenção da rede é boa.   
        

2.4 Você conhece pessoalmente os médicos 

do outro nível de atenção que atendem os 

pacientes que você trata.   

        

2.5 Você confia nas habilidades clínicas dos 

médicos de outro nível que atendem os 

pacientes que você trata.  

        

2.6 Os médicos da atenção básica e 

especialistas, incluindo você, precisam 

colaborar entre si para dar ao paciente a 

atenção que ele precisa.   
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3. CONHECIMENTO E USO DOS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO ENTRE NÍVEIS 

DE ATENÇÃO  

* Responda segundo sua experiência na sua rede de serviços (Caruaru ou DS III – Recife)  

Quais os mecanismos ou ferramentas de articulação entre níveis de atenção existem na sua rede 
de serviços (Caruaru ou DS III – Recife)?  LER PERGUNTAS.  

  

3.1 Formulário de referência e contrarreferência?  (1) Sim   seção 4 (2) Não (98) NS/NR  

3.2 Resumo de alta hospitalar?  (1) Sim   seção 5 (2) Não (98) NS/NR  

3.3 Protocolos do Ministério da Saúde compartilhados 

entre os níveis assistenciais?  
(1) Sim   seção 6 (2) Não (98) NS/NR  

3.4 Sessões clínicas conjuntas de médicos da atenção 

básica e especialistas?  
(1) Sim   seção 7 (2) Não (98) NS/NR  

3.5  Telefone institucional?  (1) Sim  (2) Não (98) NS/NR  

3.6  Outros, quais? _________________________________________________________________________ 

           

 Apenas para quem respondeu à pergunta 3.1 que existem formulários de referência e 
de contrarreferência na rede 

4. FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA  

* Responda segundo a sua experiência de utilização do documento de referência e contrarreferência na 

Rede (Caruaru ou DS III – Recife).  

4.1 Quando encaminha um paciente a outro nível, com que frequência utiliza os formulários de 
referência (se for médico da atenção básica) ou contrarreferência (se for especialista)?LER 
OPÇÕES DE RESPOSTA 

 (1) Sempre  (2) Muitas vezes  (3) As vezes   (4) Muito poucas vezes  (5) Nunca  p.4.4 

(98) NS/NR  p.4.4  

4.2 Para que os utiliza? 

 

  ___ ___  

4.3 Como são enviados os formulários de referência e contrarreferência?   

 (1) Pelo paciente     (2) Pela Central de Regulação      Outros, 
quais?____________________________                                                                                                                                                                             

4.4 Quando atende a um paciente encaminhado por um médico do outro nível, com que frequência 
recebe um formulário de referência (se for especialista) ou contrarreferência (se for médico da 
atenção básica)? LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Sempre p.4.6    (2) Muitas vezes    (3) Às vezes     (4) Muito poucas vezes     (5) Nunca  
 (98) NS/NR   p.4.6    

 

4.5  Por que acha que não os recebe sempre?  

 Se respondeu nunca na pergunta 4.4, pular para a pergunta 4.10   

___ ___  

4.6 Como recebe os formulários de referência e contrarreferência? 

 (1) Pelo paciente       (2) Pela Central de Regulação        Outros,quais?________________________ 
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 Para médicos da atenção básica  

4.8 A informação recebida na contrarreferência responde ao motivo da referência? LER OPÇÕES 

DE RESPOSTA 

(1) Sempre     (2) Muitas vezes     (3) Às vezes    (4) Muito poucas vezes    (5) Nunca  (98) NS/NR 

4.9 Recebe a informação em tempo útil para tomar decisões sobre a assistênciaao paciente? 
LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Sempre     (2) Muitas vezes     (3) Às vezes    (4) Muito poucas vezes    (5) Nunca  (98) NS/NR  

 Para todos  

4.10 Detecta dificuldades na utilização do formulário de referência ou contrarreferência?  

(1) Sim  (2) Não  seção seguinte             (98) NS/NR  seção seguinte 

4.11 Quais as dificuldades? 

 

  

 ___ ___ 

 ___ ___ 

___ ___  

Apenas para médicos que responderam na pergunta 3.2 que existem resumos de alta 
hospitalar na rede. 

5 RESUMO DE ALTA HOSPITALAR   

* Responda segundo sua experiência de utilização do resumo de alta hospitalar na rede (Caruaru ou 
DS III – Recife)  

5.1 Para que é utilizado o resumo de alta hospitalar?  

 

 

 ___ ___  

  ___ ___  

           

   ___ ___ 

 Para médicos da atenção básica  

5.2 Com que frequência recebe um resumo de alta hospitalar? LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Sempre   p. 5.4    (2) Muitas vezes     (3) Às vezes    (4) Muito poucas vezes    (5) Nunca  

  (98) NS/NR   p. 5.4    

4.7 Que informações recebe habitualmente no formulário de referência (se for médico especialista) e 

de contrarreferência (se for médico da atenção básica) (Resposta múltipla)? 

(1) História clínica do paciente   

(2) Motivo de referência   

(3) Diagnóstico  

(4) Tratamentos    

(5) Exames        

 (6) Dados de identificação pessoal   

 (7) Nenhuma                                            (98) NS / NR      

Outras, quais? ______________________________________________________                 
___ ___   
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5.3 Por que você acha que não os recebe sempre?    

 

 

 

 

  ___ ___  

  ___ ___  
 Se respondeu nunca na pergunta 5.2 pular para a pergunta 5.9   ___ ___  

5.4 Como recebe o resumo de alta hospitalar?   

 (1) Pelo paciente     (2) Pela Central de Regulação     Outros, 
quais?_________________________________   ___ ___  

  ___ ___  

5.5 Que informações recebe habitualmente nos resumos de alta hospitalar? RESPOSTA MÚLTIPLA 

(1) Diagnóstico  (2) Motivo da internação                 (3) Indicações para o acompanhamento  

(4) Tratamento farmacológico  (5) Resultados de exames                (6) Procedimentos realizados 

  

(7) Nenhuma  Outra informação, qual? __________________  (98) NS / NR            ___ ___  

5.6 Recebe a informação em tempo útil para tomar decisões sobre a assistência ao paciente? 
LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Sempre     (2) Muitas vezes     (3) Às vezes     (4) Muito poucas vezes      (5) Nunca   (98) NS/NR  

  Para médicos especialistas que fazem atendimento aos 

pacientes hospitalizados 
 

 

 p. 5.9  (98) NS/NR   
5.7 Com que frequência envia um resumo de alta hospitalar? 
LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Sempre    (2) Muitas vezes     (3) Às vezes    (4) Muito poucas 

vezes    (5) Nunca 

5.8 Como envia o resumo de alta hospitalar?   

(1) Pelo paciente     (2) Pela Central de Regulação        Outros, 
quais?______________________________________________  

                                                                                                                                                                                                     
___ ___  

     ___ ___ 

Todos  

5.9 Detecta dificuldades na utilização do resumo de alta hospitalar?   

(1) Sim              (2) Não  seção seguinte             (98) NS/NR seção seguinte   
5.10  Quais as dificuldades? 

 

  

Apenas para os que responderam a questão 3.3 que existem Protocolos do Ministério 

da Saúde compartilhados pelos níveis de atenção.  

6. PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMPARTILHADOS PELOS NÍVEIS DE 

ATENÇÃO  

* Responda segundo sua experiência com o uso de protocolos do ministério da saúde compartilhados 

pelos níveis de atenção na Rede (Caruaru ou DS III – Recife).  

6.1 Para que se utilizam os protocolos do Ministério da Saúde compartilhados pelos níveis de 
atenção?     

  ___ ___ 
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6.2 Quais você usa?___ ___  

  ___ ___ 

Se respondeu nenhum, pular para a pergunta 6.4   ___ ___ 

6.3 Você segue as recomendações dos Protocolos do Ministério de Saúde compartilhados pelos 
níveis de atenção? LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

       (1) Sempre  (2) Muitas vezes  (3) Às vezes  (4) Muito poucas vezes  (5)  Nunca  (98) NS/NR   

6.4  Detecta dificuldades na utilização dos protocolos do Ministério da Saúde 
compartilhados pelos níveis de atenção?  

(1) Sim  (2) Não  p.6.6    (98) NS/NR   p.6.6 

6.5 Quais as dificuldades?    

    ___ ___ 

 ___ ___ 

6.6 Você acha que os protocolos foram elaborados levando em conta o ponto de vista dos médicos 
dos distintos níveis de atenção? LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

   (1) Sempre    (2) Muitas vezes       (3) Às vezes      (4) Muito poucas vezes       (5) Nunca     

(98) NS/NR   

6.7 Você já participou alguma vez de uma capacitação sobre o uso dos protocolos do Ministério 
da Saúde compartilhados pelos níveis de atenção? 

 (1) Sim    (2) Não          (98) 

NS/NR  

Apenas para os que responderam a questão 3.4 que sessões clínicas conjuntas entre 
médicos da atenção básica e especialistas são realizadas.   

7. SESSÕES CLÍNICAS CONJUNTAS ENTRE MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E 

ESPECIALISTAS  

* Responda segundo sua experiência com as sessões clínicas conjuntas em que participam médicos de 

atenção básica e especialistas da rede (Caruaru ou DS III – Recife). 

7.1 Para que são realizadas sessões clínicas conjuntas entre médicos da atenção básica e 
especialistas?  

   ___ ___  

  ___ ___ 

  ___ ___ 

7.3 A instituição lhe proporciona tempo para participar das sessões clínicas conjuntas entre 
médicos da atenção básica e especialistas?  

(1) Sim    (2) Às vezes  (3) Não  p. 7.5 (4) Não se realizam com minha especialidade   p.7.9     (98) 

NS/NR   

 

7.4 Você acha o tempo suficiente?  

(1) Sim   (2) Não         (98) NS/NR  

7.5 Onde são realizadas? RESPOSTA MÚLTIPLA 

(1) Unidade de atenção básica  (2) Unidade especializada (3) Unidade hospitalar  

Outros, quais?__________________________________________________________  (98) NS/NR  

7.6 Qual é o conteúdo das sessões clínicas conjuntas entre médicos da atenção básica e 
especialistas?   ___ ___  

  ___ ___ 

           ___ ___ 

7.7  O que você acha do conteúdo?LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Muito adequado     (2) Adequado     (3) Indiferente     (4) Pouco adequado     (5) Nada adequado     

(98) NS/NR   
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7.8 Com que frequência participa das sessões clínicas conjuntas entre médicos da atenção 
básica e especialistas? LER  
OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Sempre    (2) Muitas vezes     (3) Às vezes    (4) Muito poucas vezes    (5) Nunca  (98) NS/NR   

7.9 Detecta dificuldades na realização das sessões clínicas conjuntas entre médicos da atenção 
básica e especialistas?  

(1) Sim          (2) Não  seção seguinte  (98) NS/NR   seção seguinte 

7.10  Quais as dificuldades?         

  

   ___ ___  

  ___ __ 

Para todos. 

8. OUTROS MECANISMOS: TELEFONE, BILHETE \ RECADO 

 8.1 Utiliza o telefone para tratar temas do atendimento prestado ao paciente com médicos de outro 

nível de atenção?LER OPÇÕES DE RESPOSTA. RESPOSTA MÚLTIPLA  

(1) Sim, o institucional  (2) Sim, o pessoal   (3) Não   p.8.3   (98) NS/NR   p.8.3   

8.2  Com que frequência utiliza o telefone para tratar temas do atendimento prestado ao paciente 
com médicos de outro nível de atenção? LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Diariamente  (2) Semanalmente  (3) Mensalmente   (4) Com menor frequência   (98) 

NS/NR  

8.3 Utiliza bilhetes para tratar temas do atendimento prestado ao paciente com médicos de outro 
nível de atenção? LER  
OPÇÕES DE RESPOSTA  
  (1) Sim.   (3) Não   p.9.1 (98) NS/NR   p.9.1  

8.4 Com que frequência utiliza bilhetes para consultar temas do atendimento prestado ao paciente 
com médicos de outro nível de atenção?LER OPÇÕES DE RESPOSTA 

(1) Diariamente  (2) Semanalmente  (3) Mensalmente       (4) Com menor frequência               

(98) NS/NR  

8.5 Por que os utiliza? ___ ___  

  ___ ___ 

 

9. SUGESTÃO PARA MELHORIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE ATENÇÃO  

9.1.  O que você propõe para melhorar a articulação da atenção entre os médicos da atenção 
básica e os especialistas da rede?   

   ___ ___ 

 ___ ___ 

10. FATORES ORGANIZACIONAIS RELACIONADOS COM A ARTICULAÇÃO ENTRE 

NÍVEIS DE ATENÇÃO  

10.1 Quantos pacientes, em média, você atende por hora de trabalho?    

             ___ ___ pacientes 

10.2 Você dispõe de quanto tempo, em média, por consulta?                                  

___ ___minutos 
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10.3 Você acha que o tempo de consulta que pode dedicar para a articulação clínica (preencher 
formulários de referência ou contrarreferência, revisar protocolos do Ministério de Saúde em caso 
de dúvida) é suficiente? LER OPÇÕES DE RESPOSTA. 

(1) Sempre   (2) Muitas vezes        (3) Às vezes       (4) Muito poucas vezes         (5) Nunca          

(98) NS/NR  

10.4 Há quanto tempo começou a trabalhar nesta unidade?        _____ anos ____ meses                               

___ ___meses 

10.5 Qual é o seu vínculo com esta instituição? RESPOSTA MULTIPLA.LER OPÇÕES DE RESPOSTA. 

 (1) Contrato por prazo determinado       (2) Emprego público/estatutário      (3) Emprego 
público/Celetista      

 (4) Cargo Comissionado          (5) Contrato por tempo indeterminado       (6) PROVAB   

 (7) MAIS MÉDICOS                                      (8) Residente                                                 (98) NS/NR  

 Outro, qual?_________________________________________________________                                                              

___ ___  

10.6  Como se dá sua remuneração nesta instituição?RESPOSTA MULTIPLA. LER OPÇÕES DE 

RESPOSTA. 

 (1) Assalariado     (2) Por produtividade     (3) Bolsista                                                                         

(98) NR/NS  

10.7 Quantas horas trabalha por semana nesta unidade?     ___ ___ horas 

10.8 Complementa seu trabalho na rede pública com a atenção privada (fora do SUS)?   

(1) Sim          (2) Não                   (98) 

NS/NR  

10.9 Sua instituição supervisiona ou avalia regularmente a sua atividade clínica?  

(1) Sim         (2) Não   p.10.10                              (98) 

NS/NR   p. 10.10 

10.9.1 Como é feita?  

         

___ ___  

          ___ ___  

10.9.2 Você conhece os resultados da avaliação ou supervisão de atividade clínica?  

(1) Sim   (2) Não   (3)  Às vezes                     (98) NS/NR  

10.10 Sua instituição limita o número de encaminhamentos que pode realizar?  

 (1) Sim               (2) Não        (98) NS/NR  

 

 * Avalie as seguintes afirmações empregando as categorias: concordo totalmente, concordo, não 
concordo nem discordo, discordo, discordo totalmente  

10.11 Você pretende mudar de trabalho nos próximos 6 meses.  

(1) Concordo totalmente   (2) Concordo   (3) não concordo nem discordo   (4) Discordo    (5) Discordo 

totalmente   (98) NS/NR  

10.12 Você recebe um bom salário por seu trabalho.  

(1) Concordo totalmente   (2) Concordo   (3) não concordo nem discordo    (4) Discordo    (5) Discordo 

totalmente   (98) NS/NR  

10.13 Você está satisfeito/a com seu trabalho.  

(1) Concordo totalmente    (2) Concordo    (3) não concordo nem discordo  (4) Discordo    (5) Discordo 

totalmente   (98) NS/NR  
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11 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E LABORAIS  

11.1 Anotar sexo:   (1) Masculino (2) Feminino (98) NS/NR 

11.2 Data de nascimento                                                                                             ___  ___  / ___ 

___ / ___ ___ ___ ___ 

11.3 País de nascimento         

   ___ ___ 

11.4 Formação (especialidade)      ___ ___ 

12 PREENCHER DEPOIS DA ENTREVISTA  

Você teria interesse em receber os resultados do estudo?    

(1) Sim  ANOTE OS DADOS DE CONTATO NO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (e-mail, telefone)   

(2) Não 

Existe algum comentário adicional que queira fazer sobre a entrevista?  

           

  

* Muito obrigado/a ela sua participação   

12.1 Hora de finalização:___ ___ : ___ ___ 

12.2 Como foi a colaboração do entrevistado?  

(1) Boa  (2) Regular  (3) Ruim  

12.3 Como foi a compreensão das perguntas?  

(1) Boa  (2) Regular  (3) Ruim  

Observações gerais do entrevistador        

  
 ______________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________
__ 
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ANEXO 2.  

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP para a pesquisa “O impacto de 

estratégias alternativas de integração da atenção no desempenho das redes de atenção à 

saúde em diferentes sistemas de saúde da America Latina”.-Equity LA II.. 
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ANEXO 3. 

Parecer de aprovação do Comitê Ético de Investigação Clínica – Consórcio de Salut de Barcelona 
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ANEXO 4 

Normas para publicação da Revista Cadernos de Saúde Pública 

 

ISSN 1678-4464versión on-line 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

  

Escopo e política 

 

Cadernos de Saúde Pública/Reports in Public Health (CSP) publica artigos originais com 

elevado mérito científico que contribuem com o estudo da saúde pública em geral e 

disciplinas afins. Desde janeiro de 2016, a revista adota apenas a versão on-line, em 

sistema de publicação continuada de artigos em periódicos indexados na base SciELO. 

Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções antes de submeterem seus 

artigos a CSP. 

Como o resumo do artigo alcança maior visibilidade e distribuição do que o 

artigo em si, indicamos a leitura atenta da recomendação específica para sua 

elaboração. (leia mais – link resumo). 

Não há taxas para submissão e avaliação de artigos. 

A Revista adota o sistema Ephorous para identificação de plagiarismo. 

Os artigos serão avaliados preferencialmente por três consultores da 

área de conhecimento da pesquisa, de instituições de ensino e/ou 

pesquisa nacionais e estrangeiras, de comprovada produção 

científica. Após as devidas correções e possíveis sugestões, o artigo 

será aceito pelo Corpo Editorial de CSP se atender aos critérios de 

qualidade, originalidade e rigor metodológico adotados pela revista. 

Os autores mantém o direito autoral da obra, concedendo a publicação 

Cadernos de Saúde Pública, o direito de primeira publicação. 

 

  

 

Forma e preparação de manuscritos 

 

Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções abaixo 

antes de submeterem seus artigos a Cadernos de Saúde Pública. 

1. CSP aceita trabalhos para as seguintes seções: 

1.1 – Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse 

imediato, de importância para a Saúde Coletiva (máximo de 1.600 

palavras); 

1.2 – Debate: análise de temas relevantes do campo da Saúde 

Coletiva, que é acompanhado por comentários críticos assinados por 

autores a convite das Editoras, seguida de resposta do autor do artigo 

principal (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.3 – Espaço Temático: seção destinada à publicação de 3 a 4 artigos 

versando sobre tema comum, relevante para a Saúde Coletiva. Os 

interessados em submeter trabalhos para essa Seção devem 

consultar as Editoras; 

1.4 – Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes à 

Saúde Coletiva, máximo de 8.000 palavras e 5 ilustrações. Toda 

revisão sistemática deverá ter seu protocolo publicado ou registrado 

em uma base de registro de revisões sistemáticas como por exemplo 

o PROSPERO (http://www.crd.york.ac.uk/prospero/); as revisões 

sistemáticas deverão ser submetidas em inglês (leia mais –LINK 3); 

1.5 – Ensaio: texto original que desenvolve um argumento sobre 

 

http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_port.doc
http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_port.doc
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso
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temática bem delimitada, podendo ter até 8.000 palavras (leia mais 

– LINK 4); 

1.6 – Questões Metodológicas (LINK 5): artigos cujo foco é a 

discussão, comparação ou avaliação de aspectos metodológicos 

importantes para o campo, seja na área de desenho de estudos, 

análise de dados ou métodos qualitativos (máximo de 6.000 palavras 

e 5 ilustrações); artigos sobre instrumentos de aferição 

epidemiológicos devem ser submetidos para esta Seção, obedecendo 

preferencialmente as regras de Comunicação Breve (máximo de 

1.700 palavras e 3 ilustrações); 

1.7 – Artigo: resultado de pesquisa de natureza empírica (máximo de 

6.000 palavras e 5 ilustrações). Dentro dos diversos tipos de estudos 

empíricos, apresentamos dois exemplos: artigo de pesquisa etiológica 

(LINK 1) na epidemiologia e artigo utilizando metodologia qualitativa 

(LINK 2); 

1.8 – Comunicação Breve: relatando resultados preliminares de 

pesquisa, ou ainda resultados de estudos originais que possam ser 

apresentados de forma sucinta (máximo de 1.700 palavras e 3 

ilustrações); 

1.9 – Cartas: crítica a artigo publicado em fascículo anterior de CSP 

(máximo de 700 palavras); 

1.10 – Resenhas: resenha crítica de livro relacionado ao campo 

temático de CSP, publicado nos últimos dois anos (máximo de 1.200 

palavras). 

2. Normas para envio de artigos 

2.1 - CSP publica somente artigos inéditos e originais, e que não 

estejam em avaliação em nenhum outro periódico simultaneamente. 

Os autores devem declarar essas condições no processo de 

submissão. Caso seja identificada a publicação ou submissão 

simultânea em outro periódico o artigo será desconsiderado. A 

submissão simultânea de um artigo científico a mais de um periódico 

constitui grave falta de ética do autor. 

2.2 - Serão aceitas contribuições em Português, Inglês ou Espanhol.  

2.3 - Notas de rodapé, de fim de página e anexos não serão aceitos. 

2.4 - A contagem de palavras inclui somente o corpo do texto e as 

referências bibliográficas, conforme item 12.13. 

2.5 - Todos os autores dos artigos aceitos para publicação serão 

automaticamente inseridos no banco de consultores de CSP, se 

comprometendo, portanto, a ficar à disposição para avaliarem artigos 

submetidos nos temas referentes ao artigo publicado. 

3. Publicação de ensaios clínicos 

3.1 Artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de 

ensaios clínicos devem obrigatoriamente ser acompanhados do 

número e entidade de registro do ensaio clínico. 

3.2 Essa exigência está de acordo com a recomendação do Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME)/Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS)/Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o Registro de 

Ensaios Clínicos a serem publicados a partir de orientações da OMS, 

do InternationalCommitteeof Medical JournalEditors (ICMJE) e do 

Workshop ICTPR. 

3.3 As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios 

do ICMJE são: 

 Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) 

 ClinicalTrials.gov 

 International Standard Randomised Controlled Trial 

Number (ISRCTN) 

http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_port.doc
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_port.doc
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_port.doc
http://www.scielo.br/img/revistas/csp/links_port.doc
http://www.icmje.org/
http://www.anzctr.org.au/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://isrctn.org/
http://isrctn.org/
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 NederlandsTrialRegister (NTR) 

 UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 

 WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

4. Fontes de financiamento 

4.1 Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou 

suporte, institucional ou privado, para a realização do estudo. 

4.2 Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com 

descontos, também devem ser descritos como fontes de 

financiamento, incluindo a origem (cidade, estado e país). 

4.3 No caso de estudos realizados sem recursos financeiros 

institucionais e/ou privados, os autores devem declarar que a 

pesquisa não recebeu financiamento para a sua realização. 

5. Conflito de interesses 

5.1 Os autores devem informar qualquer potencial conflito de 

interesse, incluindo interesses políticos e/ou financeiros associados a 

patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e 

equipamentos utilizados no estudo pelos fabricantes. 

6. Colaboradores 

6.1 Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais 

de cada autor na elaboração do artigo. 

6.2 Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas 

deliberações do ICMJE, que determina o seguinte: o reconhecimento 

da autoria deve estar baseado em contribuição substancial 

relacionada aos seguintes aspectos: 1. Concepção e projeto ou 

análise e interpretação dos dados; 2. Redação do artigo ou revisão 

crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão 

a ser publicada. 4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho 

na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra. 

Essas quatro condições devem ser integralmente atendidas. 

7. Agradecimentos 

7.1 Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições que 

de alguma forma possibilitaram a realização da pesquisa e/ou 

pessoas que colaboraram com o estudo, mas que não preencheram 

os critérios para serem coautores. 

8. Referências 

8.1 As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de 

acordo com a ordem em que forem sendo citadas no texto. Devem 

ser identificadas por números arábicos sobrescritos (p. ex.: Silva 1). 

As referências citadas somente em tabelas e figuras devem ser 

numeradas a partir do número da última referência citada no texto. 

As referências citadas deverão ser listadas ao final do artigo, em 

ordem numérica, seguindo as normas gerais dos Requisitos 

Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos. 

Não serão aceitas as referências em nota de rodapé ou fim de página 

8.2 Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e 

completo. A veracidade das informações contidas na lista de 

referências é de responsabilidade do(s) autor(es). 

8.3 No caso de usar algum software de gerenciamento de referências 

bibliográficas (p. ex.: EndNote), o(s) autor(es) deverá(ão) converter 

as referências para texto. 

9. Nomenclatura 

9.1 Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e 

botânica, assim como abreviaturas e convenções adotadas em 

disciplinas especializadas. 

10. Ética em pesquisas envolvendo seres humanos 

10.1 A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas 

envolvendo seres humanos está condicionada ao cumprimento dos 

http://www.trialregister.nl/
http://www.umin.ac.jp/ctr/
http://www.who.int/ictrp/
http://www.icmje.org/ethical_1author.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki (1964, 

reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 2008), da 

Associação Médica Mundial. 

10.2 Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações 

específicas (quando houver) do país no qual a pesquisa foi realizada. 

10.3 Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo 

seres humanos deverão conter uma clara afirmação deste 

cumprimento (tal afirmação deverá constituir o último parágrafo da 

seção Métodos do artigo). 

10.4 Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os autores 

deverão assinar um formulário, a ser fornecido pela Secretaria 

Editorial de CSP, indicando o cumprimento integral de princípios 

éticos e legislações específicas. 

10.5 O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar 

informações adicionais sobre os procedimentos éticos executados na 

pesquisa. 

11. Processo de submissão online 

11.1 Os artigos devem ser submetidos eletronicamente por meio do 

sítio do Sistema de Avaliação e Gerenciamento de Artigos (SAGAS), 

disponível em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. 

11.2 Outras formas de submissão não serão aceitas. As instruções 

completas para a submissão são apresentadas a seguir. No caso de 

dúvidas, entre em contado com o suporte sistema SAGAS pelo e-

mail: csp-artigos@ensp.fiocruz.br. 

11.3 Inicialmente o autor deve entrar no sistema SAGAS. Em 

seguida, inserir o nome do usuário e senha para ir à área restrita de 

gerenciamento de artigos. Novos usuários do sistema SAGAS devem 

realizar o cadastro em “Cadastre-se” na página inicial. Em caso de 

esquecimento de sua senha, solicite o envio automático da mesma 

em “Esqueceu sua senha? Clique aqui”. 

11.4 Para novos usuários do sistema SAGAS. Após clicar em 

“Cadastre-se” você será direcionado para o cadastro no sistema 

SAGAS. Digite seu nome, endereço, e-mail, telefone, instituição. 

12. Envio do artigo 

12.1 A submissão online é feita na área restrita de gerenciamento de 

artigos: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. O autor deve 

acessar a “Central de Autor” e selecionar o link “Submeta um novo 

artigo”. 

12.2 A primeira etapa do processo de submissão consiste na 

verificação às normas de publicação de CSP. 

O artigo somente será avaliado pela Secretaria Editorial de CSP se 

cumprir todas as normas de publicação. 

12.3 Na segunda etapa são inseridos os dados referentes ao artigo: 

título, título resumido, área de concentração, palavras-chave, 

informações sobre financiamento e conflito de interesses, resumos e 

agradecimentos, quando necessário. Se desejar, o autor pode sugerir 

potenciais consultores (nome, e-mail e instituição) que ele julgue 

capaz de avaliar o artigo. 

12.4 O título completo (nos idiomas Português, Inglês e Espanhol) 

deve ser conciso e informativo, com no máximo 150 caracteres com 

espaços. 

12.5 O título resumido poderá ter máximo de 70 caracteres com 

espaços. 

12.6 As palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5 no idioma 

original do artigo) devem constar na base da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). 

12.7 Resumo. Com exceção das contribuições enviadas às seções 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
http://decs.bvs.br/
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Resenha, Cartas ou Perspectivas, todos os artigos submetidos 

deverão ter resumo no idioma original do artigo, podendo ter no 

máximo 1.700 caracteres com espaço. Visando ampliar o alcance dos 

artigos publicados, CSP publica os resumos nos idiomas português, 

inglês e espanhol. No intuito de garantir um padrão de qualidade do 

trabalho, oferecemos gratuitamente a tradução do resumo para os 

idiomas a serem publicados. 

12.8 Agradecimentos. Possíveis agradecimentos às instituições e/ou 

pessoas poderão ter no máximo 500 caracteres com espaço. 

12.9 Na terceira etapa são incluídos o(s) nome(s) do(s) autor(es) do 

artigo, respectiva(s) instituição(ões) por extenso, com endereço 

completo, telefone e e-mail, bem como a colaboração de cada um. O 

autor que cadastrar o artigo automaticamente será incluído como 

autor de artigo. A ordem dos nomes dos autores deve ser a mesma 

da publicação. 

12.10 Na quarta etapa é feita a transferência do arquivo com o corpo 

do texto e as referências.  

12.11 O arquivo com o texto do artigo deve estar nos formatos DOC 

(Microsoft Word), RTF (RichText Format) ou ODT (Open 

DocumentText) e não deve ultrapassar 1 MB. 

12.12 O texto deve ser apresentado em espaço 1,5cm, fonte Times 

New Roman, tamanho 12. 

12.13 O arquivo com o texto deve conter somente o corpo do artigo 

e as referências bibliográficas. Os seguintes itens deverão ser 

inseridos em campos à parte durante o processo de submissão: 

resumos; nome(s) do(s) autor(es), afiliação ou qualquer outra 

informação que identifique o(s) autor(es); agradecimentos e 

colaborações; ilustrações (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos 

e tabelas). 

12.14 Na quinta etapa são transferidos os arquivos das ilustrações 

do artigo (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas), 

quando necessário. Cada ilustração deve ser enviada em arquivo 

separado clicando em "Transferir". 

12.15 Ilustrações. O número de ilustrações deve ser mantido ao 

mínimo, conforme especificado no item 1 (fotografias, fluxogramas, 

mapas, gráficos e tabelas). 

12.16 Os autores deverão arcar com os custos referentes ao material 

ilustrativo que ultrapasse o limite. 

12.17 Os autores devem obter autorização, por escrito, dos 

detentores dos direitos de reprodução de ilustrações que já tenham 

sido publicadas anteriormente. 

12.18 Tabelas. As tabelas podem ter 17cm de largura, considerando 

fonte de tamanho 9. Devem ser submetidas em arquivo de texto: 

DOC (Microsoft Word), RTF (RichText Format) ou ODT (Open 

DocumentText). As tabelas devem ser numeradas (algarismos 

arábicos) de acordo com a ordem em que aparecem no texto, e 

devem ser citadas no corpo do mesmo. Cada dado na tabela deve ser 

inserido em uma célula separadamente, e dividida em linhas e 

colunas. 

12.19 Figuras. Os seguintes tipos de figuras serão aceitos por CSP: 

Mapas, Gráficos, Imagens de satélite, Fotografias e Organogramas, e 

Fluxogramas. 

12.20 Os mapas devem ser submetidos em formato vetorial e são 

aceitos nos seguintes tipos de arquivo: WMF (Windows MetaFile), EPS 

(EncapsuledPostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). Nota: 

os mapas gerados originalmente em formato de imagem e depois 

exportados para o formato vetorial não serão aceitos. 
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12.21 Os gráficos devem ser submetidos em formato vetorial e serão 

aceitos nos seguintes tipos de arquivo: XLS (Microsoft Excel), ODS 

(Open DocumentSpreadsheet), WMF (Windows MetaFile), EPS 

(EncapsuledPostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). 

12.22 As imagens de satélite e fotografias devem ser submetidas nos 

seguintes tipos de arquivo: TIFF (TaggedImage File Format) ou BMP 

(Bitmap). A resolução mínima deve ser de 300dpi (pontos por 

polegada), com tamanho mínimo de 17,5cm de largura. O tamanho 

limite do arquivo deve ser de 10Mb. 

12.23 Os organogramas e fluxogramas devem ser submetidos em 

arquivo de texto ou em formato vetorial e são aceitos nos seguintes 

tipos de arquivo: DOC (Microsoft Word), RTF (RichText Format), ODT 

(Open DocumentText), WMF (Windows MetaFile), EPS 

(EncapsuledPostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). 

12.24 As figuras devem ser numeradas (algarismos arábicos) de 

acordo com a ordem em que aparecem no texto, e devem ser citadas 

no corpo do mesmo. 

12.25 Títulos e legendas de figuras devem ser apresentados em 

arquivo de texto separado dos arquivos das figuras. 

12.26 Formato vetorial. O desenho vetorial é originado a partir de 

descrições geométricas de formas e normalmente é composto por 

curvas, elipses, polígonos, texto, entre outros elementos, isto é, 

utilizam vetores matemáticos para sua descrição. 

12.27 Finalização da submissão. Ao concluir o processo de 

transferência de todos os arquivos, clique em "Finalizar Submissão". 

12.28 Confirmação da submissão. Após a finalização da submissão o 

autor receberá uma mensagem por e-mail confirmando o 

recebimento do artigo pelos CSP. Caso não receba o e-mail de 

confirmação dentro de 24 horas, entre em contato com a Secretaria 

Editorial de CSP por meio do e-mail: csp-artigos@ensp.fiocruz.br. 

13. Acompanhamento do processo de avaliação do artigo 

13.1 O autor poderá acompanhar o fluxo editorial do artigo pelo 

sistema SAGAS. As decisões sobre o artigo serão comunicadas por e-

mail e disponibilizadas no sistema SAGAS. 

13.2 O contato com a Secretaria Editorial de CSP deverá ser feito 

através do sistema SAGAS. 

14. Envio de novas versões do artigo 

14.1 Novas versões do artigo devem ser encaminhadas usando-se a 

área restrita de gerenciamento de artigos do sistema SAGAS, 

acessando o artigo e utilizando o link “Submeter nova versão”. 

15. Prova de prelo 

15.1 – A prova de prelo será acessada pelo(a) autor(a) de 

correspondência via sistema 

[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/publicar/br/acesso/login]. Para 

visualizar a prova do artigo será necessário o programa Adobe Reader 

ou similar. Esse programa pode ser instalado gratuitamente 

pelo site [http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html]. 

15.2 - Para acessar a prova de prelo e as declarações, o(a) autor(a) 

de correspondência deverá acessar o link do sistema: 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/publicar/br/acesso/login, 

utilizando login e senha já cadastrados em nosso site. Os arquivos 

estarão disponíveis na aba “Documentos”. Seguindo o passo a passo: 

15.2.1 – Na aba “Documentos”, baixar o arquivo PDF com o texto e 

as declarações (Aprovação da Prova de Prelo, Cessão de Direitos 

Autorais (Publicação Científica) e Termos e Condições); 

15.2.2 – Encaminhar para cada um dos autores a prova de prelo e a 

declaração de Cessão de Direitos Autorais (Publicação Científica); 

mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
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15.2.3 – Cada autor(a) deverá verificar a prova de prelo e assinar a 

declaração Cessão de Direitos Autorais (Publicação Científica); 

15.2.4 – As declarações assinadas pelos autores deverão ser 

escaneadas e encaminhadas via sistema, na aba “Autores”, pelo autor 

de correspondência. O upload de cada documento deverá ser feito no 

espaço referente a cada autor(a); 

15.2.5 – Informações importantes para o envio de correções na 

prova: 

15.2.5.1 – A prova de prelo apresenta numeração de linhas para 

facilitar a indicação de eventuais correções; 

15.2.5.2 – Não serão aceitas correções feitas diretamente no arquivo 

PDF; 

15.2.5.3 – As correções deverão ser listadas na aba “Conversas”, 

indicando o número da linha e a correção a ser feita. 

15.3 – As Declarações assinadas pelos autores e as correções a serem 

feitas deverão ser encaminhadas via sistema 

[http://cadernos.ensp.fiocruz.br/publicar/br/acesso/login] no prazo 

de 72 horas. 
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