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RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece serviços de
prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino,
em estágios iniciais, através do exame citopatológico (CP).
O sistema de referência e contra-referência é uma estra-
tégia empregada pelo gestor visando à otimização do aten-
dimento através do aproveitamento pleno dos recursos
disponíveis. Objetiva-se analisar a adequabilidade dos re-
ferenciamentos realizados por unidades da rede primária
para um ambulatório de Patologia Cervical de uma Ge-
rência Distrital de Saúde de Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, bem como fatores associados ao paciente, ao profissi-
onal de saúde e ao local de atendimento que possam estar
relacionados com os encaminhamentos classificados como
impróprios ou desnecessários. Revisaram-se prontuári-
os de 150 pacientes atendidas consecutivamente entre
março de 2003 e maio de 2004 no ambulatório de patolo-
gia cervical da 5ª Gerência Distrital de Saúde de Porto
Alegre. Foram classificados como adequados 115 encami-
nhamentos (76,7%) e como inadequados 35 (23,3%).
Fatores relacionados ao profissional de saúde, como for-
mação profissional, tempo de prática e gênero apresenta-
ram ligação estatisticamente significativa com os referen-
ciamentos classificados como inadequados, enquanto que
variáveis das pacientes como intervalos etários e escola-
ridade, ou variáveis organizacionais como Unidades Sani-
tárias e Equipes de Saúde da Família não apresentaram
influência sobre a adequabilidade dos encaminhamentos.
Sugere-se maior atuação sobre o profissional de saúde
para redução dos encaminhamentos desnecessários.

PALAVRAS-CHAVE

Neoplasias do colo do útero. Prevenção de câncer de colo
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ABSTRACT

The Sistema Único de Saúde (SUS) (Brazilian Public Health
System) offers services of prevention and detection of the
uterine cervical cancer through the Pap smear exam. The
system of referral and counter-referral is a strategy used
by the administrator aiming at optimizing of assistance
through the full usage of the available resources. The objec-
tive is to analyze the adequacy of the referrals made by
units of the primary basic health service to a Reference
Clinic in Cervical Pathology of a Sanitary District of Porto
Alegre, Rio Grande Do Sul, as well as factors associated to
the patient, to the health professional and to the place of
assistance that could be related to the referrals classified as
improper or unnecessary. The records of 150 patients taken
care of consecutively between March, 2003 and May, 2004
in the referral clinic of cervical pathology of the 5th Sani-
tary District of Porto Alegre were revised. One hundred
and fifteen referrals (76, 7%) were classified as adequate,
and thirty-five as inadequate (23, 3%). Factors related to
the health professional as well as to the professional forma-
tion, gender and experience had statistically presented sig-
nificant linking to the referrals classified as inadequate, while
that patient’s variables such as age and schooling, or prac-
tice characteristics of Sanitary Units and Family Health
Teams had not shown any influence on the adequacy of the
referrals. A greater action is suggested on the qualifica-
tion of the health care professional for the reduction of
unnecessary referrals.
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INTRODUÇÃO

As atuais Políticas de Saúde Pública no Bra-
sil, através da expansão do Programa Saúde da
Família (PSF), buscam a universalidade, a eqüi-
dade e a integralidade da atenção à saúde por
meio da ampliação da cobertura da rede pri-
mária. Entre 1994, ano de início do PSF, e
2004, foram criadas mais de 19.200 Equipes
de Saúde, responsáveis pelo acompanhamen-
to de mais de 60 milhões de pessoas (BRASIL,
2004). Em países como Canadá, Cuba e Reino
Unido, este modelo de Atenção à Saúde apre-
sentou resolutividade superior a 85% (BRA-
SIL, 2000b).

Todavia, o crescimento do número de
Equipes de Saúde da Família (ESF) ocorreu,
em muitos casos, sem a infra-estrutura cor-
respondente, ocasionando problemas como
restrições de espaço físico, falta de medica-
mentos e insuficiência de recursos humanos
(BRASIL, 2002). Em muitas localidades, cons-
tata-se a formação inadequada para as necessi-
dades da população de parcela dos profissio-
nais de saúde que atuam nas ESF. De acordo
com pesquisa realizada pelo Ministério da Saú-
de em 2000, menos de 40% dos médicos das
ESF realizaram Residência, dos quais apenas
15% em Medicina Geral Comunitária (atual
Residência em Medicina de Família e Comuni-
dade) (BRASIL, 2000a).

Para Santiago (2003, p. 572),

A maior oferta de ações básicas tem gerado,
por sua vez, demanda crescente por serviços
de referência, na medida em que passa a
incluir no sistema aqueles que necessitam
de atendimento especializado e que esta-
vam à margem da assistência.

O crescimento da demanda por serviços es-
pecializados torna-se cada vez mais complexo
de ser equacionado, seja pela incorporação des-
tes novos contingentes populacionais, seja por
deficiências no referenciamento aos níveis de
maior complexidade do Sistema de saúde. Como
resultado, nem sempre a resolutividade desejada
para a Rede Rásica de Saúde é alcançada.

Dentre todos os tipos de neoplasias, o
câncer de colo uterino é o que apresenta um
dos mais altos potenciais de cura e prevenção,
aproximando-se de 100%, quando diagnosti-
cado precocemente. Embora o Brasil tenha
sido um dos primeiros países do mundo a ins-
tituir um programa de prevenção do câncer
de colo, a doença continua a ser um problema
significativo de Saúde Pública, pois ainda hoje é
a neoplasia ginecológica mais freqüente entre
as mulheres brasileiras. As taxas de mortalida-
de por esta doença, no país, têm diminuído
lentamente, passando de 7,5 mulheres/
100.000 em 1989 para 6,8/100.000 em 1994
estimando-se em 4,11/100.000 para 2003
(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER,
2003). Neste ano, esperava-se 1.070 novos
casos no Rio Grande do Sul, dos quais 180
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(com 70 óbitos) em Porto Alegre.
O Sistema Único de Saúde  (SUS) oferece

serviços de prevenção e detecção precoce do
câncer de colo uterino em estágios iniciais atra-
vés do exame citopatológico (CP). Os casos
rastreados são referenciados a unidades secun-
dárias de saúde, para avaliação e confirmação
diagnóstica, além de tratamento em casos se-
lecionados.

A estruturação de unidades de referência
e de contra-referência é uma estratégia do SUS
para otimizar o atendimento através do apro-
veitamento pleno dos recursos disponíveis.
Entretanto, quando o fluxo entre estas unida-
des é precário, podem ocorrer distorções nos
serviços de referência, às vezes adiando inde-
vidamente o atendimento de casos de maior
gravidade. Dados da literatura internacional
apontam variações de 9,6% até 20% dos en-
caminhamentos como sendo feitos inadequa-
damente (FERTIG et al., 1993; JENKINS, 1993;
LIPMAN, 1994; O’DONNELL, 2000; VEHVI-
LAINEN et al., 1996).

Diversos fatores têm sido estudados para
explicar as variações encontradas na quantida-
de e na qualidade dos encaminhamentos reali-
zados por diferentes profissionais de saúde
(FERTIG et al., 1993; FORREST et al., 2002; LIT-
TLE et al., 2004). O’Donnel (2000), em extensa
revisão, separou estes fatores em quatro blocos
distintos associados (i) ao paciente, como idade,
cor, sexo, classe social, escolaridade; (ii) ao pro-
fissional de saúde, como experiência, níveis de
tolerância, idade, conhecimento, interesses; (iii)
ao local de trabalho, como tamanho da unidade,
número de profissionais, facilidades; e finalmente
(iv) ao tipo de patologia.

Este trabalho tem por objetivo analisar a
adequabilidade dos encaminhamentos realiza-
dos por unidades da rede primária para um
ambulatório de Patologia Cervical de referên-
cia em uma Gerência Distrital de Saúde de Por-
to Alegre, Rio Grande do Sul. Objetiva tam-

bém identificar fatores associados ao pacien-
te, ao profissional de saúde e ao local de aten-
dimento que possam estar relacionados aos
referenciamentos classificados como imprópri-
os ou desnecessários.

MÉTODOS

O estudo foi realizado através da revisão
de casos, retrospectiva, observacional e não
controlada, por meio da análise dos formulári-
os de referência e prontuários de 150 pacien-
tes atendidas consecutivamente entre março
de 2003 e maio de 2004, no ambulatório de
patologia cervical da 5ª Gerência Distrital de
Saúde de Porto Alegre. Deveriam ser referen-
ciadas para investigação e tratamento as paci-
entes atendidas nas unidades da rede básica de
saúde que apresentassem ectopia friável, his-
tória ou queixa de sinusiorragia e/ou exame ci-
topatológico alterado (ASCUS ou NIC), con-
forme critérios pré-estabelecidos, apresenta-
dos e entregues através de comunicação es-
crita às chefias das Unidades Sanitárias em reu-
nião convocada pela Gerência Distrital.

Os encaminhamentos ao ambulatório de
patologia cervical foram classificados como ade-
quados quando seguiram os critérios da co-
municação ou apresentavam uma justificativa
aceitável para solicitação de avaliação por par-
te de um dos autores, especialista em patolo-
gia cervical (JLPK).

Assim, foram enquadrados como adequa-
dos os encaminhamentos (i) de acordo com
os critérios da comunicação, isto é CP altera-
do com Neoplasia Intracervical (NIC), altera-
ções citológicas compatíveis com o Papiloma
Vírus Humano (HPV), atipias em células esca-
mosas (ASCUS) ou glandulares (AGUS) de sig-
nificado indeterminado, sinusiorragia (sangra-
mento durante ou logo após relação sexual) e
ectopia friável; (ii) para retirada de pólipos en-
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docervicais; e (iii) para acompanhamento em
casos de citologia normal e colposcopia per-
sistentemente alterada.

Foram classificados como inadequados os
casos referenciados por situações que poderi-
am ser manejadas em unidade sanitária por pro-
fissional de saúde minimamente treinado e
aqueles que, embora pertinentes, haviam sido
referenciados por outros problemas que não
a patologia cervical. As situações enquadradas
como inadequadas foram (i) alterações ao exa-
me citopatológico (CP) de caráter benigno; (ii)
doenças sexualmente transmissíveis; (iii) san-
gramento na coleta do exame com CP normal;
(iv) para diagnóstico de pólipo; (v) dúvidas
sobre conduta ou acompanhamento; e (vi) ou-
tros (prurido vulvar, colpite, revisão de DIU).

Encaminhamentos por sangramento na co-
leta de CP foram classificados como inadequa-
dos por considerar-se que, na maioria dos ca-
sos, constituem sinal de colpite (processo in-
flamatório), que deve ser primeiramente afas-
tada e tratada na unidade de saúde.

Avaliaram-se alguns fatores que poderiam
influenciar a adequabilidade do encaminhamen-
to. As variáveis utilizadas foram indicadores da
paciente (idade e escolaridade), procedência
do encaminhamento (Unidade de Saúde (US)
ou Postos de PSF), e dados relativos ao pro-
fissional responsável pelo encaminhamento
(formação profissional, sexo e tempo de gra-
duação)

As informações coletadas foram tabuladas
e organizadas em arquivo utilizando o progra-
ma Excel 2000®. Realizaram-se testes de qui-
quadrado (÷2) e o teste exato de Fisher para as
comparações entre os fatores relacionados aci-
ma e a adequabilidade dos encaminhamentos.

RESULTADOS

 Foram analisados os dados obtidos a par-
tir da revisão das folhas de referência e dos

prontuários de 150 pessoas atendidas conse-
cutivamente no ambulatório de patologia cer-
vical da 5ª Gerência Distrital de Saúde de Por-
to Alegre entre 25-3-2003 e 4-5-2004. Os
motivos, por ordem decrescente de freqüên-
cia foram Ascus (40 pacientes), lesão de baixo
grau (38 pacientes), para conduta/2ª opinião
(16 casos), lesão de alto grau (15 casos), acom-
panhamento por colposcopia alterada (13 ca-
sos), DSTs (7 casos), sinusiorragia, alterações
celulares benignas e para confirmação diagnós-
tica de pólipo (3 casos cada), para exérese de
pólipo (2 casos) e ainda 6 pacientes por causas
não classificadas em outra parte, como revi-
são de DIU, prurido vulvar, colpite etc.

Foram classificados como adequados
76,7% dos encaminhamentos e como inade-
quados 23,3%. Dentre os encaminhamentos
adequados, as causas mais freqüentes de soli-
citação foram ASCUS (34,8%) e exame cito-
patológico com alterações citológicas compa-
tíveis com lesão de baixo grau (33%). Entre
os encaminhamentos classificados como ina-
dequados, a causa mais comum foi o desejo de
orientação sobre conduta (45,7%), seguido
por doenças sexualmente transmissíveis (20%).

Não foi possível obter os dados de for-
mação escolar de 44 das 150 pessoas atendi-
das. Entre as 106 das quais se obteve a escola-
ridade, 78,3% foram encaminhadas por moti-
vos considerados procedentes. Destas, 44,6%
não tinham terminado o ensino básico (1° grau),
26,5% completaram o 1° grau e 28,9% o 2°
grau. Das 23 pessoas encaminhadas por moti-
vo inadequado com dados sobre a formação
escolar (21,7% do total), 34,8% não haviam
completado o ensino básico, 34,8% comple-
taram o ensino básico, mas não o 2° grau, e
30,4% haviam completado o 2° grau. Não
houve diferença significativa entre os grupos.

Também se procurou avaliar o efeito que
a idade da paciente poderia ter sobre a ade-
quabilidade dos encaminhamentos. As pacien-
tes foram agrupadas em 6 faixas etárias (até
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20 anos, 21 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50
anos, 51 a 60 anos e acima de 60 anos)

A média de idade das pacientes atendidas
foi de 32,9 anos variando de 15 anos a 72 anos
de idade. Do total de pacientes, apenas 10,7%
tinham mais de 50 anos de idade. A média etá-
ria das pacientes encaminhadas por motivos
considerados adequados foi de 32,8 anos. As
pacientes encaminhadas inadequadamente apre-
sentaram média de idade bastante semelhante,
de 33,2 anos. Não foi encontrada diferença sig-
nificativa entre as faixas etárias dos dois grupos.

Para avaliar se o tamanho e os recursos da
unidade de origem poderiam ter alguma inter-
ferência sobre a adequabilidade dos encami-
nhamentos recebidos foram comparados os
encaminhamentos recebidos dos PSFs e os de
Unidades Sanitárias Básicas. Os resultados es-
tão explicitados na Tabela 1.

A 5ª Gerência Distrital de Porto Alegre é
composta por 16 Unidades de Atendimento
Básico de Saúde, sendo sete PSFs e nove Uni-
dades Sanitárias (USs). As USs foram respon-
sáveis por 86 encaminhamentos (57,3% do
total) dos quais 75,6% considerados proce-
dentes e 24,4% indevidos. Os PSFs encami-
nharam 64 pacientes ao ambulatório (42,6%
do total das pessoas atendidas) dos quais
78,1% adequados e 21,9% inadequados . Não

Tabela 1 – Tipo de unidade referenciadora e adequabili-
dade da referência ao ambulatório de patologia cervical da
5ª Gerência Distrital de Saúde de Porto Alegre, RS, mar-
ço/2003 a maio/2004.

TIPO DE UNIDADE REFERENCIA

ADEQUADA INADEQUADA TOTAL

Unidade Sanitária 65 (75,6%) 21 (24,4%) 86

PSF 50 (78,1%) 14 (21,9%) 64

Total Global 115 (76,7%) 35 (23,3%) 50

REFERÊNCIA

p > 0.05  ÷² = 0,133

houve diferença significativa entre os dois gru-
pos.

Também foram analisados critérios relacio-
nados ao profissional responsável pelo encami-
nhamento que poderiam ter algum efeito sobre
a adequabilidade da referência. As solicitações de
atendimento foram feitas por 27 profissionais de
saúde. Destes, 6 eram do sexo masculino e 21
de sexo feminino entre médicos(as) ginecologis-
tas, clínicos(as) gerais e enfermeiras. Primeira-
mente, se avaliou o encaminhamento de acordo
com o sexo do profissional de saúde. Os dados
estão na tabela a seguir.

Em 137 dos 150 casos encaminhados sa-
bia-se o sexo do profissional responsável pela
referência. Em 23,4% das vezes foram homens
e em 76,6% foram mulheres as responsáveis
pelos referenciamentos. Quando avaliamos  os
encaminhamentos comparando a adequabilida-
de e o gênero do profissional responsável,
obtém-se que 26,1% foram referenciados por
homens e 94,9% por mulheres. Dos 35 enca-
minhamentos considerados inadequados,
94,3% foram feitos por profissionais de saúde
do sexo feminino e apenas 5,7% por homens.
Observou-se uma diferença estatisticamente
significativa entre os gêneros quanto à adequa-
ção ou não dos encaminhamentos (p=0.005).

Na tabela a seguir estão explicitados os

Tabela 2 - Sexo do profissional de saúde responsável pelo
encaminhamento e adequabilidade da referência ao am-
bulatório de patologia cervical da 5ª Gerência Distrital de
Saúde de Porto Alegre, RS, março/2003 a maio/2004.

REFERÊNCIA

p < 0.05   ÷² = 8,174 (excluídos os casos sem informação
de sexo)
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dados obtidos acerca da atividade profissional
do responsável pelo encaminhamento e ade-
quabilidade da referência.

Não se obtiveram dados sobre a forma-
ção profissional do responsável pela referên-
cia em 15,3% dos casos. Dos 127 casos em
que foi obtida, verificou-se que os responsá-
veis pelos encaminhamentos foram ginecolo-
gistas em 42,7% dos casos, médicos genera-
listas (MG) em 24,7% e enfermeiras em
17,3%. Os profissionais com formação em
ginecologia foram responsáveis por 47,8% do
total dos encaminhamentos adequados e
25,7% dos inadequados; os(as) médicos(as)
generalistas, por 18,3% dos adequados e
45,7% dos inadequados, os com formação em
enfermagem, por 16,5% e 20%, e os profis-
sionais em que não se obteve informação so-
bre a formação por 17,4% e 8,6% respecti-
vamente. Ao retirarmos os casos sem infor-
mação, as diferenças na adequabilidade dos
encaminhamentos entre as diferentes catego-
rias profissionais foram estatisticamente signi-
ficativas (p=0.005).

Procurou-se avaliar se o tempo de forma-
tura, especificamente dos(as) médicos(as) gi-
necologistas, teria alguma importância nas prá-
ticas de encaminhamento. O número de gine-

cologistas responsáveis pelos encaminhamen-
tos foi de 12, sendo metade com até 20 anos
de formatura e metade com mais de 20 anos.
Os resultados são apresentados na tabela abaixo.

Foram realizados 64 encaminhamentos
por ginecologistas, dos quais 64,1% por gine-
cologistas formados há até 20 anos e 35,9%
por ginecologistas com mais de 20 anos de
formação profissional. Não obstante, 77,8%
dos encaminhamentos enquadrados como ina-
dequados foram feitos por ginecologistas for-
mados há mais de 20 anos, contra apenas
22,2% pelos profissionais mais novos. Houve
uma diferença significativa quanto ao tempo de
formatura do profissional, discriminado em
maior ou menor que duas décadas, em relação
à adequabilidade ou não dos encaminhamen-
tos (p=0.008).

DISCUSSÃO

Este trabalho estudou a adequabilidade dos
encaminhamentos feitos por unidades da rede
básica a um ambulatório de Patologia Cervical
de referência. Foram considerados como ina-
dequados 23,3% do total, valor um pouco mais
alto do que o citado pela literatura internacio-
nal (FERTIG et al., 1993; JENKINS, 1993; LI-
PMAN, 1994; O’DONNELL, 2000; VEHVI-

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

REFERENCIA

ADEQUADA INADEQUADA TOTAL

Ginecologia 55 (85,9%) 9 (14,1%) 64

Medicina de Família 21 (56,8%) 16 (43,2%) 37

Enfermagem 19 (73,1%) 7 (26,9%) 26

Total 95 (74,8%) 32 (25,2%) 127

REFERÊNCIA

p < 0.05  ÷² = 10,644

Tabela 3 – A formação profissional da pessoa responsável
pelo encaminhamento e adequabilidade da referência ao
ambulatório de patologia cervical da 5ª Gerência Distrital
de Saúde de Porto Alegre, RS, março/2003 a maio/2004.

Tabela 4 – Tempo de formação profissional do ginecolo-
gista e adequabilidade da referência ao ambulatório de
patologia cervical da 5ª Gerência Distrital de Saúde de
Porto Alegre, RS, março/2003 a maio/2004.

TEMPO DE
FORMATURA

REFERENCIA

ADEQUADA INADEQUADA TOTAL

Até 20 anos 39 (95,1%) 2 (4,9%) 41

Acima de 20 anos 16 (69,6%) 7 (30,4%) 23

Total 55 (85,9%) 9 (14,1%) 64

REFERÊNCIA

 p < 0.05  ÷² = 7,963
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LAINEN et al., 1996). A partir destes dados,
avaliou-se a existência de possíveis relações
entre as referências inapropriadas ou desne-
cessárias e fatores associados ao paciente, ao
profissional de saúde e ao local de atendimento.

Em extensa revisão de literatura sobre as
variações existentes nos índices de encaminha-
mentos entre diferentes profissionais de saú-
de, O’Donnel (2000) relata pesquisas avalian-
do diferentes características do paciente, tais
como sexo, idade, nível socioeconômico e a
quantidade de referenciamentos feitos. De
acordo com o autor, não foram encontradas
variações significativas em nenhum dos fato-
res estudados.

O ambulatório de Patologia Cervical da 5ª
Gerência Distrital de Saúde de Porto Alegre
localiza-se em uma área residencial e presta
atendimento a uma população feminina de ní-
vel sócio-econômico baixo. Optou-se por ava-
liar se características específicas da paciente,
como a idade e o nível educacional, poderiam
influenciar na adequabilidade dos encaminha-
mentos. Pacientes com maior nível educacio-
nal poderiam exercer, teoricamente, algum tipo
de pressão sobre as decisões do profissional
que as atende. A idade também poderia influ-
enciar na avaliação de necessidade ou urgência
de atendimento por parte do profissional de
saúde. Bertakis et al. (2001), em pesquisa so-
bre características relacionadas ao paciente pre-
ditivas de um aumento nos índices de encami-
nhamento, encontrou a idade avançada como
um dos fatores estatisticamente significativos.

A faixa etária predominante entre as paci-
entes encaminhadas ao ambulatório de patolo-
gia cervical foi de 21 a 30 anos, com 34% dos
casos. A freqüência de encaminhamentos de
acordo com a faixa etária é compatível com a
encontrada na literatura (BRASIL, 2000a). As
pacientes portadoras de lesões cervicais pré-
malignas e outras patologias do colo uterino

são caracteristicamente jovens, com idade re-
produtiva entre 15 e 49 anos. As lesões invasi-
vas normalmente se desenvolvem com muito
menor freqüência, em mulheres entre os 40 e
60 anos. O presente estudo não visou avaliar a
quantidade, mas a real necessidade dos enca-
minhamentos ao serviço. Não foi encontrada
relação significativa entre a faixa etária da paci-
ente encaminhada, medida em intervalos de 10
anos, e a adequabilidade do referenciamento.

As características da unidade sanitária res-
ponsável pelo encaminhamento também são
citadas na literatura como fatores capazes de
influenciar na variabilidade do número de refe-
rências (CHAN et al., 2003; HIPPISLEY-COX
et al., 1997; O’DONNELL, 2000). A localiza-
ção geográfica da US poderia ter influência na
quantidade de encaminhamentos feitos. Uni-
dades em zonas rurais, afastadas de grandes
centros teriam índices de encaminhamentos
potencialmente diferentes de Unidades locali-
zadas em zonas urbanas, próximas a hospitais
e a outros recursos.

A influência do porte da US sobre os índi-
ces de encaminhamento também tem sido
pesquisada. Unidades pequenas, em tese, dis-
poriam de menos recursos para avaliação e di-
agnóstico dos pacientes, o que as tornaria po-
tencialmente menos resolutivas. A literatura
pesquisada apresenta dados conflitantes, com
alguns estudos não mostrando relação e ou-
tros, como o de Hippisley-Cox et al. (1997),
apontando uma associação entre um número
aumentado de encaminhamentos e unidades
com apenas um profissional médico. Outros
estudos, por sua vez, também acharam um
acréscimo no número de encaminhamentos,
mas proporcional à ampliação no número de
médicos generalistas da Unidade
(O’DONNELL, 2000).

Nesta pesquisa, procurou-se avaliar se o
tipo de US poderia exercer alguma influência
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sobre os índices de encaminhamentos. As US
tradicionais são normalmente compostas por
vários profissionais de saúde, com médicos
generalistas (MG), pediatra(s), gineco-
obstetra(s) (MGO), dentista(s), enfermeira,
nutricionista, psicólogo(a), assistente social,
auxiliar(es) de enfermagem, etc. Os postos de
PSF são pequenas Unidades Básicas de Saúde
(UBS), normalmente localizadas em zonas de
acesso mais precário, com um médico gene-
ralista, um enfermeiro, auxiliar(es) de enferma-
gem e uma equipe de agentes de saúde. Clara-
mente, existem diferenças na quantidade de
recursos humanos disponíveis. Além disso, os
recursos materiais para avaliação e diagnósti-
co também são bem maiores nas US em rela-
ção aos postos do PSF. No presente estudo,
os PSFs apresentaram uma proporção de en-
caminhamentos inadequados semelhante às US.
Isto não significa necessariamente resolutividade
semelhante, já que não temos os dados sobre
o número total de pacientes atendidas com
patologia cervical por cada unidade.

Por fim, características específicas do pro-
fissional de saúde foram comparadas aos enca-
minhamentos recebidos. A influência exercida
pelo gênero do profissional de saúde sobre a
quantidade de encaminhamentos foi avaliada
por alguns pesquisadores (BERTAKIS et al.,
2001; VEHVILAINEN et al., 1996). Ambos os
trabalhos apontaram para um maior número
de encaminhamentos feitos por mulheres.
Neste trabalho, verificou-se uma diferença
significativa na adequabilidade dos encaminha-
mentos de acordo com o sexo do profissional
de saúde, com maior quantidade de referencia-
mentos considerados inadequados feitos por
mulheres. Embora se refira a um grupo restrito
de pacientes e profissionais de saúde com carac-
terísticas peculiares, vale ressaltar que este re-
sultado está de de acordo com a literatura citada
(CHAN et al., 2003; VEHVILAINEN et al., 1996).

Também foi avaliada a influência da forma-
ção profissional sobre a adequabilidade dos
encaminhamentos. Aqueles realizados por gi-
necologistas (MGO), médicos generalistas
(MG) e enfermeiras foram estatisticamente
diferentes entre si, com o maior grau de ade-
quabilidade os realizados pelos primeiros,
como se esperava (85,9%), e menor os de-
senvolvidos pelos MG (56,8%). Os referenci-
amentos feitos por enfermeiras foram com
maior freqüência classificados como adequa-
dos do que os feitos pelos MG. Possivelmen-
te, isto é devido, ao menos em parte, à ativi-
dade das enfermeiras especificamente na área
de ginecologia restringir-se à coleta do exame
citopatológico do colo uterino (CP) e à entre-
ga do resultado. Seus encaminhamentos foram
ocasionados predominantemente por resulta-
dos de CPs considerados como alterados ou
por situações interpretadas como incomuns
durante a coleta do material. Já o MG é res-
ponsável pela consulta e atendimento de todas
as outras demandas da paciente, o que o leva a
encaminhar inadequadamente, muitas vezes
por dúvidas e incertezas sobre condutas a se-
rem tomadas em situações específicas.

Finalmente, procurou-se avaliar a influên-
cia que o tempo de prática, especificamente
do (a) médico (a) ginecologista, sobre a ade-
quabilidade dos encaminhamentos. Médicos
mais experientes teriam, em princípio, menor
probabilidade de realizarem encaminhamentos
desnecessários. Vehvilainen et al. (1996) ava-
liou os índices de encaminhamento, entre ou-
tros fatores, de acordo com a experiência e o
grau de especialização médica e concluiu que
os índices são maiores entre MG jovens, ainda
em processo de especialização.

Os resultados, no entanto, mostraram um
índice significativamente maior de encaminha-
mentos inadequados por parte dos médicos
gineco-obstetras com maior tempo de práti-
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ca. E possível que os achados reflitam uma si-
tuação particular da patologia cervical, tema
que sofreu várias mudanças de nomenclatura e
de conduta nos últimos 20 anos, mas também
pode ser indicativo de necessidade de atualiza-
ção dos profissionais formados há mais tempo.

O elevado número de encaminhamentos
feitos por determinado profissional de saúde não
necessariamente significa que existam referên-
cias sendo solicitadas inapropriadamente. Para
tal afirmação, seria necessário conhecer a reali-
dade epidemiológica de cada região, o perfil e
as características da população local, as condi-
ções de saneamento, etc. Talvez, um problema
maior que o excessivo número de encaminha-
mentos repouse nos casos em que se deixou
de fazer o referenciamento por desconhecimen-
to da necessidade ou se fez tarde demais.

Este trabalho procurou avaliar a relação
entre a adequabilidade de referenciamentos
feitos a um ambulatório de patologia cervical e
características do profissional de saúde respon-
sável pela solicitação, da população atendida e
da US de origem. Fatores relacionados ao pro-
fissional de saúde como a formação profis-
sional, tempo de prática e sexo mostraram-se
estatisticamente associados, de modo signifi-
cativo, com os encaminhamentos classificados
como inadequados, enquanto fatores associa-
dos ao paciente ou à estrutura organizacional
não o estiveram.

Mais importante do que simplesmente di-
minuir o número de referenciamentos é capa-
citar o profissional de saúde para que este seja
capaz de reduzir o número de encaminhamen-
tos desnecessários e possa identificar os casos
que realmente se beneficiarão de uma referên-
cia. Neste sentido, sugere-se maior atuação
sobre o profissional de saúde para redução dos
encaminhamentos desnecessários.
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