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Coordenação
“harmonia em uma ação, esforço em comum”
Sem coordenação, a longitudinalidade perde
seu potencial, a integralidade é dificultada e o
primeiro contato torna-se administrativo
Starfield, 1998

Coordenação nas Redes de Atenção
O processo mais complexo na construção dos sistemas de saúde é a
articulação dos pontos de atenção. A integração e a coordenação da rede a
partir da APS requer mecanismos de gestão ainda incipientes no Brasil.
Em relação à coordenação do cuidado, a maior parte dos estudos
apontam suas falhas, com conseqüências nos custos mais elevados e
quais usuários são mais afetados em seu cuidado.
As reformas necessárias nos sistemas de saúde e na prestação dos

serviços que diminuam sua fragmentação, e melhorem a integralidade do
cuidado tem sido identificadas a partir dos desempenhos sub-ótimos
(insuficientes) dos serviços de saúde.
Fonte: Auschra, C. Barriers to the Integration of Care in Inter-Organisational Settings: A Literature Review. International
Journal of Integrated Care, 2018; 18(1): 5, 1–14. DOI: https://doi.org/10.5334/ijic.3068

Barreiras da Integração

Resultados da fragmentação na oferta
dos serviços
• Duplicidade: falta de padrões tecnológicos/interoperabilidade
• Resistência à mudança: os profissionais não aceitam
mudanças se não vêem utilidade da colaboração ou temem a
perda de sua própria existência profissional
• Diferentes saberes/falta de padrões: hierarquias entre
profissões, estruturas de poder, pressupostos culturais e
valores profissionais divergentes definem condutas distintas.
Suspeição sobre a qualidade do trabalho do outro:
desconfiança, duplicidade
• Corporativismo: defesa do seu território profissional. O
incentivo para cumprir tarefas fora da própria competência tb
pode ser muito baixo

Resultados da fragmentação
na prática clínica
• Confidencialidade (saúde do
trabalhador/saúde mental/doenças
infecciosas)
• Conflitos no manejo (ex: crianças com
problemas psiquiátricos, emocionais e
ambientais)
• Mentalidade dos trabalhadores/confiança
entre os diferentes níveis/locais (DPOC)

Barreiras relacionadas à oferta dos serviços
Falta de entendimento mútuo: se um parceiro tem pouca
compreensão dos objetivos, procedimentos e comportamento do (s)
outro (s) as colaborações interorganizacionais não se materializam,
são prejudicadas ou falham.
Ex: Plano de Ação da Asma: SSC e Pneumos Emergencia HCC
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Evidências da Integração na Rede de Serviços
Já existem fortes evidências de que a prestação integrada de
serviços de saúde, como uma intervenção complexa, contribui
para melhorar a qualidade do cuidado em saúde, o acesso,
reduz hospitalização e re-hospitalização e aumenta a adesão
aos tratamentos (1-4).
Há também algumas evidências de que, como uma intervenção
complexa, o cuidado integrado contribui à eficácia dos serviços
e à melhoria do estado de saúde (5-6).
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1. Pessoas no Centro:
“Identificar necessidades de saúde e trabalhar em parceria com

populações e indivíduos, como pacientes, familiares, cuidadores e
membros de comunidades, sociedade civil e grupos de especial interesse
para apoiar comportamentos, habilidades e recursos promotores da saúde
a fim de garantir que as pessoas tenham o potencial para assumir o

controle de saúde, trabalhando também para enfrentar os determinantes
da saúde e melhorar os resultados de saúde ao longo da vida sem
discriminação por sexo, gênero, etnia e religião” .
São 4 as áreas identificadas para as ações estratégicas:
1.

Identificar Necessidades em Saúde

2.

Atuar sobre os Determinantes Sociais da Saúde

3.

Capacitar (empower) indivíduos e populações

4.

Engajar os pacientes: apoio ao auto-cuidado; decisões

compartilhadas; suporte por pares e suporte às famílias e cuidadores
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2. Oferta dos serviços
a) introduzir novas configurações de prestação de serviços e/ou redesenhar perfis de
acordo com as novas concepções de cuidado, como o cuidado no fim da vida, no

domicílio, centros de cuidados agudos, centros de reabilitação e cuidados prestados
em farmácias;
(b) ofertar serviços com práticas e abordagem multidisciplinar pelas equipes, a fim de
facilitar a comunicação regular e a troca de informações entre especialidades dentro e

entre os níveis de atenção;
(c) ajustar os papéis e o escopo da prática dos provedores, incluindo a expansão de
funções e substituição; e
d) facilitar o intercâmbio de informações através de mecanismos de comunicação, tais

como consultas remotas por email ou telefone; plataformas de informação verticais,
registros médicos compartilhados (inclusive com os pacientes); e redesenho de equipe,
incluindo os gestores do cuidado para coordenarem a transição do cuidado.

2.1.Padronização da prática clínica

A padronização da prática clínica por meio de diretrizes, protocolos, algoritmos, é

importante para definir papéis e responsabilidades específicas dos profissionais
de saúde (Nicholson, 2013; Suter, 2009); para a tomada de decisões
compartilhadas e para apoiar a ação interdisciplinar na multimorbidade que exige
atendimento personalizado e simultâneo. Também é um recurso para superar a

inércia clínica, deixando claro quando iniciar ou intensificar os serviços e evitar
erros.
A utilização de diretrizes clínicas pelos profissionais, depende também da oferta da
infraestrutura adequada, em cada um dos pontos da rede.
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2.2. DESENHO DOS FLUXOS: CAMINHOS E TRANSIÇÕES

O fluxo dos usuários entre diferentes serviços, que vem sendo chamado de
“Transição do Cuidado”, não deve ser considerado como um fluxo linear de
um provedor ao outro, mas como um trânsito complexo de encaminhamentos
e contrarreferências, com utilizações paralelas de serviços.

2.3. DESENHO DOS FLUXOS: CAMINHOS E TRANSIÇÕES
Revisão sistemática demonstrou grandes limitações tanto no referenciamento
dos médicos da APS para os especialistas, com informações insuficientes,
como, seu retorno, a contrarreferência, atrasadas e inadequadas
(Bodenheimer, 2008).
Outra RS mostrou que intervenções educacionais ativas no contexto local,
envolvendo especialistas da atenção secundária com protocolos de
encaminhamento estruturados foram das poucas intervenções que mostraram
impacto nas taxas de encaminhamento (Grimshaw, 2005).
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3. DESENHO DOS FLUXOS: CAMINHOS E TRANSIÇÕES
Outra estratégia é o cuidado multiprofissional nas transições entre os serviços,
para episódios específicos de cuidado (McCarthy,2009).
Ferramentas: enfermagem de especial interesse, gerente de casos,
enfermarias virtuais, em que equipes integradas apoiam pacientes com
necessidades complexas na comunidade; dispositivos eletrônicos (Eletronic
Medical Record - EMR) e outras tecnologias de informação, que permitem
acesso às informações de saúde/exames, para pacientes e provedores e
telessaúde e telecuidado para ajudar os pacientes a viver de forma
independente e minimizar os deslocamentos desnecessários.
McCarthy D, Muelle K, Wrenn J. Kaiser Permanente: bridging the quality divide with integrated practice, group accountability, and
health information technology. Commonw Fund. 2009;17(1278)

Harvard Medical School (experiência na integração da APS e dos serviços hospitalares)
Reforma no estado de Massachusetts, com o Obama Care (Janet R, 2013).
Reforma da região Basca na Espanha
Health Services Delivery Programme Division of Health Systems and Public Health. The European Framework for Action on
Integrated Health Services Delivery: an overview. (Irlanda, POPs)

A rede de serviços orientada e coordenada pela atenção primária

deve partir de um planejamento com base na

população e ter:

1. o registro da população por meio de sistemas informatizados; sobre essa população,
2. a infraestrutura física e de equipamentos adequada, inclusive da força de trabalho;
3. a implantação de diretrizes clínicas que levem em conta classificação de risco e vulnerabilidade, e conseqüentemente
4. a definição da programação de exames diagnósticos e de consultas especializadas, inclusive para a necessidade
de atenção compartilhada, adscrevendo também a população para cada especialista focal;
5. a regulação de acesso do que não é urgência e emergência nem alto custo (regulados por mecanismos
específicos), ou seja, do que é eletivo, e conhecido pelo planejamento e programação a partir da população, fica à cargo
da atenção primária;
6. um mecanismo de comunicação da atenção primária como centro de comunicação da rede – sistemas eletrônicos de
comunicação,

prontuário

eletrônico,

listas

de

espera

inteligentes

(que

incorporem

a

classificação

de

risco/vulnerabilidade). Na própria APS, quando os pacientes são vistos por vários membros da equipe e informações são
geradas em diferentes lugares (diagnóstico) ou com outros especialistas, para aconselhamento ou intervenções curtas ou
para pacientes específicos, por longos períodos.
7. a capacidade dos profissionais de APS “fazerem a coisa certa” – introdução de tecnologias de gestão da clínica, na
perspectiva de segurança dos pacientes.
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