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A implantação das Redes de Atenção à Saúde é a possibilidade de garantir acesso da 

população às ações e serviços de maneira integral. Embora sejam bastante representativos os 

avanços alcançados pelo SUS e pelas redes de atenção à saúde nos últimos anos, ainda fica 

evidente a dificuldade para superar a intensa fragmentação que existe das ações e serviços de 

saúde prestados à população dificultando assim a continuidade do cuidado nos sistemas de 

saúde principalmente no que se refere aos usuários da atenção primária e atenção 

especializada.  Nesse contexto, o presente estudo apresenta como objetivo geral analisar os 

principais fatores que interferem na continuidade do cuidado aos usuários da atenção básica 

encaminhados para atenção especializada em um município no Recôncavo Baiano, e como 

objetivos específicos: Caracterizar o perfil sócio profissional dos enfermeiros que atuam na 

atenção básica; Verificar o conhecimento dos enfermeiros que atuam na atenção básica acerca 

do trabalho em rede de atenção; Elencar as estratégias utilizadas pelos enfermeiros que atuam 

na atenção básica para o funcionamento das redes de atenção em saúde; Conhecer os fatores 

intervenientes que atuam no encaminhamento do usuário da atenção básica para a atenção 

especializada; Identificar aspecto que garantem ou não a continuidade do cuidado nas redes de 

atenção à saúde. A pesquisa será de campo e contemplará a natureza descritiva - exploratória 

de abordagem qualitativa. Participarão do estudo os enfermeiros que atuam nos serviços de 

saúde da atenção primária. A coleta de dados da pesquisa será realizada por meio de uma 

entrevista semiestruturada. Inicialmente, será solicitada a coordenação do curso um oficio a 

ser encaminhada a secretaria de saúde do município onde deseja se realizar o estudo, em 

seguida o trabalho será cadastrado na plataforma Brasil para que seja submetido ao Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) para apreciação dos aspectos que envolvem a pesquisa com seres 

humanos, após iniciará a coleta de dados. Cada participante irá assinar o termo de 

Consentimento Livre Esclarecido e ainda será garantido aos sujeitos envolvidos na 

investigação o sigilo da sua identidade. Para a análise dos dados será utilizada a análise de 

conteúdo de Minayo. Espera - se com a pesquisa identificar os fatores que contribuem para a 

deficiência na continuidade do cuidado interferindo assim a qualidade da assistência.  

Pretende - se ainda trazer contribuições para a minimização da fragmentação do sistema. 

Além do mais, espera-se que esse estudo possa contribuir para o estímulo a outros projetos e 

estudos voltados para essa temática.  
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