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RESUMO
Objetivo: Descrever a configuração da Rede de Cuidados às Doenças Crônicas não Transmissíveis em um Distrito Sanitário 
na perspectiva da integração. 
Métodos: Trata-se de estudo qualitativo desenvolvido em um Distrito Sanitário, no qual foram realizadas entrevistas com 34 
participantes (coordenadores e enfermeiros assistenciais) com experiência na gestão e no cuidado. 
Resultados: Os resultados evidenciaram, em termos gerais, que é possível descrever a Rede de Cuidados a partir de uma 
inter-relação entre as dimensões da integração, destacando-se as interações profissionais, a organização do cuidado e 
processos logísticos relacionados aos fluxos assistenciais com facilitadores e impeditivos para a atenção às pessoas com 
Doenças Crônicas não Transmissíveis. 
Conclusão: Destaca-se como um facilitador na configuração da Rede a capacidade gerencial dos coordenadores em 
integrar as unidades de saúde e os profissionais na organização do cuidado; e, dentre os percalços para a conformação da 
Rede o não apontamento teórico dos princípios e diretrizes do SUS, choque nas relações profissionais, falhas operacionais 
na logística de fluxos assistenciais, sistema de informação não totalmente interligado, fragilidade quanto ao sistema de 
financiamento e falta de parcerias ou opiniões ambíguas referentes aos processos de trabalho adotados em cada unidade.

ABSTRACT
Objective: To describe the configuration of the Care Network for Chronic Non-Communicable Diseases in a Health District 
from the perspective of integration. 
Methods: This is a qualitative study developed in a Health District, in which interviews were conducted with 34 participants 
(coordinators and clinical nurses) with experience in management and care. 
Results: The results showed, in general terms, that it is possible to describe the Care Network from an interrelationship 
between the dimensions of integration, highlighting professional interactions, the organization of care and logistical processes 
related to care flows with facilitators and impediments to care for people with Chronic Non-Communicable Diseases. 
Conclusion: The managerial capacity of coordinators to integrate health units and professionals in the organization of 
care stands out as a facilitator in the configuration of the Network; and, among the setbacks for the conformation of the 
Network, the theoretical failure to point out the principles and guidelines of the SUS, a shock in professional relationships, 
operational failures in the logistics of assistance flows, an information system not fully interconnected, weakness in the 
financing system and lack of partnerships or ambiguous opinions regarding the work processes adopted in each unit. 

RESUMEN
Objetivo: Describir la configuración de la Red de Atención a Enfermedades Crónicas No Transmisibles en un Distrito de 
Salud desde la perspectiva de la integración. 
Métodos: Se trata de un estudio cualitativo desarrollado en un Distrito de Salud, en el que se realizaron entrevistas a 34 
participantes (coordinadores y enfermeras clínicas) con experiencia en gestión y atención. 
Resultados: Los resultados mostraron, en términos generales, que es posible describir la Red de Cuidado a partir de una 
interrelación entre las dimensiones de la integración, destacando las interacciones profesionales, la organización del 
cuidado y los procesos logísticos relacionados con los flujos de cuidado con facilitadores e impedimentos para el cuidado. 
Personas con Enfermedades crónicas no transmisibles. 
Conclusión: La capacidad gerencial de los coordinadores para integrar unidades y profesionales de salud en la organización de 
la atención se destaca como facilitador en la configuración de la Red; y, entre los retrocesos para la conformación de la Red, 
el teórico fracaso en señalar los principios y lineamientos del SUS, un choque en las relaciones profesionales, fallas operativas 
en la logística de los flujos de asistencia, un sistema de información no plenamente interconectado, debilidad en el sistema de 
financiamiento y la falta de alianzas o opiniones ambiguas sobre los procesos de trabajo adoptados en cada unidad. 
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INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um modelo as-

sistencial centrado no usuário, balizado por princípios e 

diretrizes com ações em saúde em Rede regionalizada e 

hierarquizada. Nesse âmbito, a integralidade subentende 

ações preventivas/curativas, individuais/coletivas com vis-

tas ao atendimento das necessidades de saúde.(1-3)

A concepção aqui defendida sugere a integralidade vin-

culada objetivamente à integração dos serviços e/ou dos 

profissionais, em condição de interdependência, pois ne-

nhum dispositivo e profissional, isolados, possuem todos 

os recursos necessários para solução dos problemas de 

saúde.(4) 

Nos últimos anos, o SUS avançou significativamente, 

destacando-se a Atenção Primária em Saúde (APS). Dentre 

os avanços, é instaurada a reorganização do sistema nas 

Redes de Atenção à Saúde (RAS), com ações e serviços 

de saúde articulados em nível de complexidade crescente 

para tentar superar a fragmentação na assistência.(5-8)

A ampliação de serviços e do acesso na APS(9) foram 

importantes para o enfrentamento de situações emergen-

tes como as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). 

Entretanto, a complexidade das DCNT, com longa ou incer-

ta duração, múltiplas causas e tratamento contínuo com 

mudança de estilo de vida, demandam o cuidado de inúme-

ros profissionais e serviços.(9,10) 

No Brasil, as DCNT se constituem como um dos maio-

res problemas de saúde pública. Entre os anos de 1990 e 

2015, as DCNT tiveram altas taxas de mortalidade , sendo 

as principais causas de mortes em indivíduos entre  30-69 

anos de idade. Contribuíram com um impacto econômico 

negativo de aproximadamente 4 bilhões de dólares ame-

ricanos entre 2006 e 2015, decorrente de custos diretos 

com assistência médica, medicamentos, internações, exa-

mes, procedimentos, fisioterapia e reabilitação; e de custos 

indiretos ligados a perdas na produção e renda, empregos 

e absenteísmo.(11) 

Considera-se, portanto, que a integração dos cuidados 

representa uma alternativa viável para reestruturação des-

se contexto, se consolidando em uma resposta para vários 

problemas dos sistemas de saúde, possibilitando ganhos na 

qualidade assistencial.(12)

Vários estudos(12-14) têm sido desenvolvidos para con-

tribuir com o entendimento acerca da integração e dissi-

par significados que provocam ambiguidades conceituais. 

Nesse estudo, propõe-se enfatizar o referencial teórico 

que pressupõe a integração um processo que envolve a 

criação e a manutenção de uma estrutura comum entre 

partes independentes (indivíduos ou organizações) com a 

finalidade de coordenar sua interdependência possibilitan-

do um projeto coletivo.(12)

A integração é considerada em um espaço com um siste-

ma de valores (que permitem comunicação entre indivíduos 

e coordenação de suas ações), uma estrutura organizacional 

(aspectos relacionados a gestão, como distribuição de po-

der e responsabilidades; financiamento e informação) e um 

sistema clínico (regulamentação profissional).(12)

Esse espaço resulta em um sistema integrado com 

cinco dimensões: integração de cuidados; integração da 

equipe clínica; integração funcional; integração normativa 

e integração sistêmica. A última dimensão estabelece re-

lações entre um ambiente local com o sistema mais amplo  

e as demais dizem respeito à interação entre indivíduos e 

organizações, em uma situação de interdependência. As di-

mensões da integração garantem coesão entre o sistema 

de valores, a estrutura organizacional e o sistema clínico, 

criando uma estrutura com profissionais e serviços que in-

teragem o tempo todo.(12)

Com base no exposto, questiona-se como se configura 

a Rede de cuidados às Doenças Crônicas não Transmissíveis 

em um Distrito Sanitário na perspectiva da integração. 

Assim, este estudo objetivou descrever a configuração da 

Rede de Cuidados às Doenças Crônicas não Transmissíveis 

em um Distrito Sanitário na perspectiva da integração.

MÉTODOS
Estudo de abordagem qualitativa, realizado por meio de 

entrevistas com profissionais de saúde, em um Distrito 

Sanitário de um Município da região Sul do Brasil. Os 

Distritos desse Município são áreas geográficas coordena-

das pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que possuem 

recursos físicos e humanos para organizar a assistência 

de maneira articulada ao município; são similares quanto a 

organização estrutural e configuração de coordenadores. 

Possuem Diretor, Coordenadores da Gestão em Saúde, 

Atenção em Saúde e Vigilância em Saúde, alocados na sede 

administrativa, denominados neste estudo como coorde-

nadores gerais, além de coordenadores locais responsáveis 

pelos serviços de saúde. Todas as categorias profissionais 

podem ser indicadas aos cargos de coordenação e direção 

no Distrito.

O Distrito em questão gerencia 15 serviços de saúde.  

A partir de 2002, a SMS estabeleceu contratos de gestão 

entre esses pontos da Rede e foram pactuadas metas a se-

rem discutidas com as equipes.

Participaram 34 profissionais. Estabeleceu-se como 

critérios de inclusão: ser coordenador no Distrito sani-

tário e ser enfermeiro assistencial, abrangendo todos os 
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Coordenadores e um enfermeiro assistencial de cada ser-

viço, escolhido aleatoriamente mediante disponibilidade. 

Tal seleção foi intencional e justifica-se por contemplar 

informantes-chave com experiência de gestão e cuidado 

direto. Todos os profissionais inicialmente considerados in-

teiraram o quadro de participantes.

Os dados foram coletados por meio de entrevistas entre 

agosto de 2016 a junho de 2017, por meio de roteiro com itens 

relacionados a caracterização dos participantes e à aborda-

gem teórica do estudo.(12) As entrevistas foram audiogravadas, 

com duração máxima de 84’ 31’’ e mínima de 18’ 58’’. 

As entrevistas foram transcritas e para auxiliar na orga-

nização e categorização utilizou-se o software MAXQDA® 

(2018). Os fragmentos compactados foram compilados em 

documentos gerados pelo software, exemplos deles com-

põe os resultados. Os dados foram analisados à luz do re-

ferencial teórico.(12)

As dimensões da integração (sistêmica, normativa, fun-

cional, equipe clínica e cuidados)(12) constituíram-se cate-

gorias previamente definidas e fundamentaram a matriz 

de análise para agrupar as informações provenientes dos 

dados coletados, e a qual foi utilizada como guia para a 

análise.

A pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética 

das instituições participante e coparticipante, sob 

Certificados de Apresentação para Apreciação Ética nº 

36975914.5.0000.0102 e nº 36975914.5.3002.0101. Para 

garantir anonimato e apresentação dos resultados, os par-

ticipantes foram identificados pelas E, C, G para represen-

tar enfermeiros assistenciais, coordenadores das unidades 

de saúde, e coordenadores e o diretor do Distrito, respecti-

vamente, seguidas de número em ordem crescente.

RESULTADOS
A maioria dos participantes pertenciam ao sexo feminino 

(91,1%), 31-40 anos (41,1%), 41-50 anos (29,4%); e 51-61 anos 

(29,4%); formação enfermeiro (91,1%); farmacêutico (8,8%); 

e odontólogo (2,9%). Destes, 44,1% ocupavam cargo de co-

ordenador de unidade, 44,1% enfermeiros assistenciais e 

11,7% coordenadores do Distrito.

A figura 1 esquematiza a configuração da Rede de 

Cuidados do Distrito permeada pelas dimensões da inte-

gração. No contexto estudado, tem-se o Sistema de Saúde 

e o Distrito subdividido didaticamente na estrutura organi-

zacional e no sistema clínico. Todas as dimensões da inte-

gração podem ser compreendidas a partir do encadeamen-

to de aspectos referentes  à essas estruturas.

Integração Sistêmica
A integração sistêmica permite conectar o Distrito ao 

Sistema de saúde e resulta da interação constante entre 

profissionais e serviços. A organização do Distrito com 

várias coordenações amplia as possibilidades de alcance 

dos princípios e diretrizes do SUS, tendo em vista que 

cada coordenação opera o equivalente a uma fração da 

Rede:

“[...] a gente começou trabalhar a questão do aten-

dimento em Rede(...)integração entre a equipe, nessa 

Rede de Cuidado [...].” (G4)

Sistema de Saúde

Estrutura Organizacional

Distrito Sanitário

Distrito Sanitário

Sistema Clínico

Unidades
de Saúde

Unidades
de Saúde

Profissionais

Profissionais

Sistema de
Valores

Usuário

Diretor

Integração 
Sistêmica

Integração 
Sistêmica

Integração 
dos Cuidados

Integração 
da Equipe

Clínica

Integração 
Normativa

Integração 
Funcional

Coordenador
local

Coordenador da
Atenção

Coordenador da
Gestão

Coordenador da
Vigilância

Coordenador 
local

Figura 1. Configuração da Rede de Cuidados de um Distrito Sanitário
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Destaca-se, ainda, que as diretrizes e princípios do 

SUS subsidiam o trabalho profissional, embora tenham 

sido relatadas dificuldades em consolidá-las nas ações 

cotidianas:

“[...] os profissionais até conhecem os princípios do 

SUS, mas acaba sendo uma coisa meio utópica no dia-

-a-dia [...].” (E4)

Integração Normativa
A integração normativa é essencial parar garantir consis-

tência nas ações profissionais e para assegurar a conexão 

entre o sistema de valores com o sistema clínico e à es-

trutura organizacional permitindo que a Rede de Cuidados 

opere continuamente.

A atuação dos profissionais por meio da cooperação 

constante pode garantir coesão nesse contexto, assim 

como a falta de interesse ou desconhecimento de fluxos 

podem dificultar a integração:

“[...] no programa de hipertenso e diabéticos, quan-

do a gente faz atendimento faz orientações(...)a gente 

tenta integrar os profissionais [...].” (E8)

“Existe cooperação, mas é falho porque às vezes 

não tenho tanto contato, então sempre vai vir aquela 

resposta ‘desconheço este fluxo’.” (C15)

Integração Funcional
Essa dimensão favorece conexão dentro do Distrito, com 

ferramentas que viabilizam o cuidado, tais como o Plano 

Municipal de Saúde (norteia a organização da atenção à 

saúde) e o Plano Operativo Anual (POA) (ferramenta de 

gestão para operacionalizar metas).

“[...] nós temos o plano municipal como eixo norte-

ador e temos o POA - que é Plano Operativo Anual [...] 

fica como um plano direcionado ao Distrito, então é ali 

que a gente tem tudo que é realizado em cada unidade.” 

(G1)

O Sistema de Informação digital (e-Saúde), disponi-

bilizado pela SMS, foi mencionado como uma ferramenta 

importante de conexão dentro do Distrito, vinculando as 

equipes clinicas e estabelecendo elo entre profissionais 

e usuários. Permite  avaliação sistemática dos indicado-

res que fundamentam a manutenção das metas ou sua 

adequação. 

“[...] a gente trabalha com e-saúde e é tudo registra-

do ali, então se ele passa pela UPA a gente tem acesso, 

ele vem encaminhado de lá para dar continuidade na 

unidade [...].” (E14)

Entretanto, mesmo sendo uma ferramenta para otimi-

zar a comunicação, os participantes do estudo relataram 

que as informações não são adequadamente registradas 

causando algumas dificuldades:

“Uma coisa que desfavorece um pouco, nem to-

dos os serviços secundários e terciários tem o sistema 

e-saúde. Então muitas vezes o médico que atendeu lá 

não faz a contrarreferência, e o paciente as vezes tem 

dificuldade de transmitir [...].” (E4).

Alguns aspectos relacionados ao financiamento me-

recem ser citados. Um deles é o pouco conhecimento do 

assunto e outro é a preocupação dos profissionais com os 

recursos investidos na atenção às DCNT. 

“[...] não temos nenhum acesso a esta questão do 

financiamento [...].” (C10)

“No geral tem medicamento de hipertensão, dos diabé-

ticos, mas quando é aquele usuário único que precisa aten-

der, por algum material diferente [...] complica [...].” (C13)

Integração da Equipe Clínica
A integração da equipe clínica pressupõe desenvolver es-

forço de cooperação entre os profissionais. Os coordena-

dores são mediadores na construção de parcerias entre 

os profissionais, e, além deles, os enfermeiros favorecem 

a integração.

“Esse cardiologista entrou em contato com o 

Distrito dizendo que esse eletro estava alterado que a 

gente precisava encaminhar esse paciente [...].” (C1)

“[...] Então eu, o médico e as auxiliares, a gente tem 

uma condição de manejar bem, de trocar informação 

[...] tenho a liberdade de abrir agenda [...] uma vez por 

semana a gente discute na reunião de equipe os casos 

relevantes.” (E4)

Um dos impeditivos no que se refere ao atendimento às 

pessoas com DCNT é falta de parceria profissional. Na equi-

pe de enfermagem isso acarreta em sobrecarga de trabalho 

para o enfermeiro, e em alguns casos, para o coordenador.

“Hoje Enfermeiro que faz curativo [...] atende ges-

tante, transcreve exame, tudo é o Enfermeiro. O que 

sobrou para o auxiliar?” (C6)

Enferm Foco. 2022;13:e-2022404
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“Chegou problema aqui tenho que descer, tenho que 

atender(...)a própria equipe não consegue ouvir [...].” 

(C6)

Integração dos Cuidados
A integração dos cuidados é o objetivo final de todo o pro-

cesso de integração. Nesse sentido, a SMS procura alter-

nativas para desenvolver ações mais integradas, e com isso 

confere autonomia aos coordenadores locais para planejar 

estratégias que favoreçam a continuidade dos cuidados. 

Uma das razões da autonomia concedida pelo Município 

aos Distritos se refere às particularidades de cada área e 

serviço, para que, desta forma, os profissionais definam 

como realizarão seu processo de trabalho. Neste  contex-

to, maior atenção é despendida às pessoas com Diabetes 

Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

bem como idosos com vulnerabilidade e fatores de risco 

relacionados. 

Algumas unidades realizam atendimento em grupo de 

orientação, com data e assunto definidos, outras realizam 

consultas individuais, com atendimento em livre demanda, 

e há aquelas que combinam ambos os modelos. 

“[...] é porta aberta [...] a gente acaba atendendo e a 

unidade aqui não tem consulta agendada [...].” (C1)

“A unidade manteve os grupos de atendimento para 

DCNT.” (C1)

A autonomia em decidir a organização do cuidado oca-

siona divergências de opiniões. A fala a seguir defende 

atendimento em livre demanda e pondera que maior par-

te dos profissionais optam pela realização de grupos pois 

nesse formato está implícito atendimento médico: 

“[...] essa unidade tem um olhar de demandar mui-

to para atenção secundária ou para o especialista [...].” 

(C13)

Em contrapartida, a defesa pela realização de grupos 

deixa explícita a necessidade de um maior controle da 

demanda:

“Deveria ter um meio mais fácil da gente conseguir 

atender esta demanda (...)ela já vem de uma forma er-

rada, neste foco de DCNT [...].” (C15)

Alguns entraves como encaminhamentos para espe-

cialidades, demora nas filas ou desconhecimento de fluxos 

são situações onerosas:

“[...] ele tem que ser encaminhado de maneira muito 

clara dentro da Rede, o atendimento médico tem que 

ser muito bem realizado para que o encaminhamento 

seja efetivo [...].” (C3)

“[...] serviço de emergência tira do estado agudo e 

entra na fila de espera e ali vai ficar, neste tempo ele 

agudiza várias vezes.” (C11)

“[...] se eu encaminhar para um serviço hospitalar eu 

perco.” (C3)

DISCUSSÃO
Os resultados evidenciaram, em termos gerais, que é pos-

sível descrever a Rede de Cuidados a partir de uma inter-

-relação entre as dimensões da integração,(12) destacando-

-se as interações profissionais, a organização do cuidado e 

processos logísticos relacionados aos fluxos assistenciais 

com facilitadores e impeditivos para a atenção às pessoas 

com DCNT. 

O desempenho satisfatório dos coordenadores permite 

que as ações no Distrito repercutam positivamente no cui-

dado, representando uma potencial parcela da Rede para 

atendimento integral às pessoas com DCNT.(12) Em contra-

partida, vários apontamentos sugerem limitações ao alcan-

ce da integração, não necessariamente envolvidas na sua 

totalidade com a prática realizada pelos coordenadores.(13)

A integração sistêmica é análoga às interações do 

Distrito com o sistema de saúde, favorecida pelo trabalho 

dos coordenadores.(8,13) Entretanto, a falha no reconheci-

mento dos princípios e diretrizes do SUS por alguns profis-

sionais poderia ser impeditivo para uma coerência na prá-

tica.(2) A integralidade deve ser inerente nesse contexto,(1,3) 

e, ainda que seus preceitos não sejam definidos claramente 

nos discursos dos participantes, é notório que as conexões 

propiciadas pelas coordenações são o princípio de confor-

mação da Rede.(12)

Os aspectos que normalizam as ações profissionais, e 

que garantem que a cooperação dentro da equipe esteja 

naturalmente arraigada, são equiparados à integração nor-

mativa no contexto estudado e, permitem à equipe consoli-

dar a assistência de maneira efetiva,(13)   particularmente no 

contexto do DM e HAS, DCNT mais mencionadas no estudo.

 Em estudo que procurou abranger programas de aten-

dimento integrado na Austrália, Canadá, Holanda, Nova 

Zelândia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos da América, 

demonstrou que os coordenadores de assistência são es-

senciais para uma integração bem-sucedida,(15) e que, o não 

reconhecimento de fluxos assistenciais e a falta de com-

prometimento, engessam oportunidades de mudanças  fa-

voráveis ao cuidado das pessoas com DCNT.(16)
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A integração funcional abrange os coordenadores alo-

cados na sede do Distrito e os mecanismos que forne-

cem suporte às práticas realizadas. Dentre esses, o Plano 

Municipal e o POA asseguram um delineamento das metas 

e operacionalização da assistência. Face a esse resultado, 

é importante destacar que o POA faz parte do contrato 

de gestão e se traduz em um dos instrumentos pensados 

pelo Município a partir da lógica preconizada pela Política 

Nacional da Atenção Básica quanto ao acompanhamento, 

avaliação e readequação das ações,(17) para proporcionar às 

equipes conhecimento sobre os resultados e favorecer a 

criação de estratégias para melhoria da atenção por meio 

de indicadores definidos em reuniões gerenciais.

Os obstáculos que comprometem a integração geral-

mente estão relacionados à dificuldade de contato com 

serviços que não fazem parte do Distrito.(18) O percurso do 

usuário se torna menos oneroso quando os profissionais se 

comunicam adequadamente.(5,13)

Outra limitação para a integração apontada no estudo 

é a diminuição da contribuição do sistema público para o 

custeio da saúde. Atrelado a isso, a redução de recursos fi-

nanceiros feitos pelo Governo Federal com maiores custos 

aos Estados e Municípios e financiamento de saúde centra-

do predominantemente no sistema privado são aspectos 

do subfinanciamento público na saúde.(19,20)

A  atenção individualizada, o respeito às necessidades 

de saúde dos indivíduos e  parcerias para o cuidado plane-

jado, são aspectos importantes na organização dos servi-

ços e que contribuem para o atendimento em Rede e para 

cuidados cada vez mais integrados.(2,3,5,12,13) A integração da 

equipe clínica sugere que, ao profissional, cabe implemen-

tar práticas em que as trocas entre os membros da equi-

pe sejam  constantes  e efetivas, nessa perspectiva o en-

fermeiro exerce um papel primordial como articulador na 

rede e da equipe de profissionais.(13,21) Vale destacar que em 

todos os aspectos mencionados a respeito do cuidado às 

DCNT bem como da equipe de profissionais e processos de 

trabalho o enfermeiro está diretamente inserido.

Embora o cumprimento do trabalho em equipe e o es-

tabelecimento de parcerias sejam preconizados por alguns 

profissionais e no Distrito, há também limitações eviden-

ciadas por falhas operacionais que ocasionam sobrecarga 

de trabalho ao enfermeiro.(22) 

Finalmente, a integração dos cuidados no Distrito é 

almejada a partir dos processos de trabalho cuja inten-

ção é minimizar impactos decorrentes da HAS e do DM,(13)  

independentemente da forma como o cuidado às DCNT 

seja operacionalizado mediante a autonomia concedida ao 

Distrito. No entanto, as divergências de opiniões entre os 

profissionais e suas contradições diante das perspectivas 

disponíveis para executar o cuidado tornam o ambiente de 

trabalho propício a discussões e embates. 

A esse respeito, as práticas em grupo oferecem possibi-

lidade de construção de conhecimentos e de estreitamen-

to da relação da equipe com o usuário por meio dos aten-

dimentos.(23) Contudo, um dos motivos pelos quais alguns 

profissionais preferem essa modalidade para atender à po-

pulação com DM e HAS é devido à possibilidade de obter 

maior controle e organização da rotina de cuidados. Isso 

demonstra falta de capacidade de adaptação em situações 

que envolvem a demanda espontânea, extremamente ne-

cessária em vários contextos.

Sugere-se que, para ajustar essas distorções é neces-

sário um acompanhamento coerente dos indivíduos com 

HAS e DM, com a incorporação de práticas avaliativas e 

monitoramento dos indicadores de desempenho das equi-

pes.(24) Dessa forma, as equipes justificariam sua opção por 

determinado processo de trabalho por meio da precisão no 

cuidado prestado, sem a necessidade de subterfúgios para 

validar suas escolhas.

Entre os problemas apontados que são obstáculos à 

viabilidade da dimensão da integração dos cuidados, os 

profissionais argumentam desconhecimento de fluxos e 

fragilidade nas pactuações entre os serviços de saúde a fim 

de facilitar os encaminhamentos.

Deve-se mencionar que não há ideias ilusórias de que é 

possível integrar todos os serviços em todos os momentos, 

o que é muito bem ilustrado em situações de DCNT que de-

mandam grandes níveis de integração.(15) Entretanto, níveis 

diferentes de integração de acordo com as situações e uma 

coordenação ampliada para maior integração podem favo-

recer a definição de condutas em situações complexas.

Em que pese as fragilidades apontadas no estudo, é im-

portante ressaltar que as dimensões se entremeiam e que, 

portanto, aspectos inerentes em uma  dimensão exercem 

repercussão no sistema clínico. Assim, vários elementos 

de uma dimensão podem associar-se a outras dimensões, 

como por exemplo o sistema de informação, princípios e 

diretrizes do SUS e sistema de financiamento.

Com base nos resultados deste estudo, a Rede de 

Cuidados do Distrito sanitário tem entre suas diretrizes a 

integralidade, demarcada por aspectos frágeis, mas que 

contribui para a conformação das RAS em serviços que 

buscam a integração por meio da atuação dos profissio-

nais. A prática dos profissionais, sobretudo do enfermeiro, 

favorece a organização e o planejamento das ações rela-

cionadas à saúde e permite contribuir com a atenção inte-

gral às DCNT.
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Este estudo é parte de um estudo maior onde foram 

usadas outras fontes de evidência (documentos e arquivos 

computadorizados). No entanto, não foi possível obter in-

formações pertinentes às cinco dimensões da integração 

relacionadas ao objetivo pretendido neste estudo a partir 

de todas as fontes de evidência. 

Nesse estudo foi evidenciada uma atuação consistente 

do enfermeiro frente aos cuidados às DCNT, e sobretudo, 

no que se refere à sua expertise nas várias coordenações 

no distrito. Maior ênfase deve ser dada à coordenação 

ainda na formação profissional, pois, ainda que possa ser 

exercida por várias profissões, é no enfermeiro em que 

são encontradas muitas das aptidões  necessárias ao seu 

desenvolvimento.

CONCLUSÃO
A partir do contexto analisado, foi possível descrever a con-

figuração da Rede de cuidados de um Distrito Sanitário na 

perspectiva da Integração. Entre os aspectos facilitadores 

da Rede destaca-se a capacidade gerencial dos coordena-

dores em integrar as unidades de saúde e os profissionais 

na organização do cuidado; e, como percalços que podem 

dificultar a conformação da Rede o não apontamento te-

órico dos princípios e diretrizes do SUS, choque nas rela-

ções profissionais, falhas operacionais na logística de flu-

xos assistenciais, sistema de informação não totalmente 
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