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Epígrafe 

 

“O que a população exige do SUS é que ele seja capaz de atender aos 

problemas de saúde individuais e coletivos, em todos os seus níveis de 

complexidade, cuidando da qualidade da saúde, e não apenas sendo capaz de tratar 

das doenças e acometimentos graves com risco à vida. 

Que seja revisto a possibilidade de se integrar a rede de serviços de saúde 

existentes, de forma que o sistema de saúde atenda aos princípios de 

universalidade, integralidade e igualdade a todos os cidadãos brasileiros. 

Que seja um sistema de saúde pleno e acessível a todo e qualquer cidadão”. 

 

(Modificado do Relatório da 11ª Conferência Nacional de Saúde, 2003) 

 



 

Resumo 

 

Esta dissertação estudou a organização da rede de serviços públicos de 

saúde na Área Programática 3.1 (AP 3.1) da Cidade do Rio de Janeiro. Teve como 

foco a organização do nível secundário de atenção em apoio ao nível primário, em 

especial aos serviços de Saúde da Família. Foi realizada no âmbito do Mestrado em 

Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá. O problema que orientou a 

pesquisa foi a existência de aparente descompasso entre a oferta de serviços 

especializados e as necessidades de saúde da população. Envolveu o levantamento 

e a análise: da oferta de consultas especializadas das unidades secundárias da AP 

3.1 em comparação com os parâmetros assistenciais oficiais previstos (Portaria 

GM/MS nº 1.101/2002 do Ministério da Saúde); e uma análise de regressão linear 

simples e múltipla entre a oferta ideal de consultas de acordo com os parâmetros 

oficiais (variável dependente) e os indicadores de morbidade hospitalar e de 

mortalidade (variáveis independentes). Os resultados da análise de regressão 

múltipla mostraram uma correlação positiva entre os indicadores de mortalidade e os 

da oferta de consultas, segundo os parâmetros oficiais, o que sugere que esses 

indicadores podem ser utilizados como instrumento de adequação dos parâmetros 

oficiais no planejamento local da oferta de serviços secundários. 

Palavras-chave: Organização de serviços de saúde; Redes de Atenção à 

Saúde; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família. 

 



 

Abstract 

 

This is a study on the organization of the public health care services network 

in one of the ten health care areas (AP 3.1) of the City of Rio de Janeiro. It focuses 

on the operation of the secondary services in support of the primary care services, 

especially Family Health services. It was developed in the University Estácio de Sá 

as a prerequisite for the master degree in Family Health. The main research problem 

may be synthesized as the apparent mismatch between the offer of specialized 

secondary health care services in support of the needs of the population assisted by 

primary family health care services. The study involved: the research of all public 

secondary health care unities in AP 3.1; the comparison of their service offer figures 

with the Brazilian official parameters for the planning of ambulatory specialized health 

care services; and a simple and multiple linear regression analysis of the ideal offer 

of secondary services calculated in accordance with the official parameters 

(dependent variable) and morbidity and mortality rates (independent variables) for AP 

3.1. The multi-regression analysis showed a positive correlation between the official 

parameters and the mortality indicators, suggesting it can be considered as adequate 

to be utilized to correct the official parameters in the planning of secondary health 

care services. 

Key words: Health care services organization; Healh care services networks; 

Primary health care; Family health care. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Mudanças do perfil epidemiológico que se iniciaram a partir do século XX 

tanto no Brasil como no mundo constituíram fatores que concorreram para aumentar 

os custos do setor saúde. Dentre esses fatores principais, destaca-se o aumento da 

longevidade da população, que contribui para ampliar a demanda por ações e 

serviços de saúde e o crescimento das condições crônicas. Estudos realizados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que as condições crônicas 

representam 60% da causa de doenças do mundo, e que no ano de 2020, tendem a 

representar 80% da carga de doenças mesmo nos países em desenvolvimento 

(OMS, 2003) 

No Brasil, o estudo da “Carga Global de Doenças” aponta que entre os óbitos 

ocorridos no Brasil entre 2002 e 2004 há uma predominância das doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), as quais representam 74% do total. O estudo revela 

também que apesar da série histórica ter apresentado discreto aumento, há 

necessidade de políticas públicas integradas para a abordagem do problema. 

(BRASIL, 2008a, p. 19) 

Estes resultados apontam para a necessidade de rever a abordagem com 

relação às condições crônicas, que compreendem não só as condições não 

transmissíveis; mas também “condições transmissíveis persistentes; distúrbios 

mentais de longo prazo; deficiências físicas/ estruturais contínuas” (OMS, 2003, p. 

16). Tal mudança afeta diretamente os sistemas de saúde em todo o mundo que terá 

de oferecer mais serviços adequados a essas novas necessidades, que exigem 

maior capacidade de acompanhamento e controle da evolução dos pacientes 

acometidos por essas condições crônicas. 

Tanto o desenho das redes de serviços de saúde, quanto à oferta de serviços 

pelas mesmas terão de se adequar ao novo perfil de morbimortalidade da população 

de cada região. A maior parte das redes de saúde, no entanto, está voltada para a 

atenção às condições agudas, tendo a urgência e a emergência como uma porta de 

entrada importante, e, em muitos casos, até mesmo principal (OMS, 2003; KUSHNIR 

e CHORNY, 2010). Pode-se dizer que, até recentemente, o paradigma flexneriano 

de atenção curativa, individual, especializada e centrada no hospital prevaleceu na 
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organização da maioria das redes de serviços de saúde em todo o mundo 

(RODRIGUES e SANTOS, 2011; KUSHNIR e CHORNY, 2010). É necessário, neste 

sentido, rever o planejamento da oferta de serviços de saúde para propiciar um 

atendimento organizado em função do conceito das novas necessidades de saúde, 

o que implica a mudança no padrão de oferta de serviços dos diferentes níveis de 

complexidade e de integração entre os mesmos.  

O documento da OMS mencionado defende que as condições crônicas 

surgem e devem ser tratadas principalmente no âmbito da atenção primária. No 

Brasil, desde 2006, a Saúde da Família é considerada pelo Ministério da Saúde 

como a “estratégia prioritária para reorganização da atenção básica [ou primária]” 

(BRASIL, 2006a). 

Bertrand Dawson, em 1920, defendeu a importância das unidades de atenção 

primária funcionarem de forma integrada com a atenção secundária (centros de 

secundários de saúde), responsável pela oferta de serviços ambulatoriais 

especializados (DAWSON, 1964, p. 4). O objeto desta dissertação é a relação entre 

a atenção primária e a atenção secundária. Estuda a relação entre dados 

epidemiológicos e a necessidade de consultas especializadas, procurando rever a 

adequação da oferta dos serviços secundários de atenção, um elemento importante 

para o apoio à população atendida pelas Unidades de Saúde da Família (USF). 

Minha motivação mais imediata para estudar o tema teve origem no fato de 

ter sido nomeada Diretora da Policlínica Maria Cristina Roma Paugartten (PMCRP) 

do Município do Rio de Janeiro (MRJ), localizada no bairro de Ramos, Área de 

Planejamento 3.1 (AP 3.1), em julho de 2009. O tema já me instigava quando 

trabalhei na Saúde da Família (SF) por seis anos consecutivos em Equipes de 

Saúde da Família (ESF) e posteriormente enquanto integrante do Grupo de Apoio 

Técnico (GAT) da Coordenadoria de Saúde da Área de Planejamento 2.2 (CAP 2.2). 

Na direção da Policlínica, observei que a falta de especialistas dificultava os 

encaminhamentos da demanda proveniente da Saúde da Família e das Unidades de 

Atenção Primária (UAP). Muitas vezes as dificuldades ocorriam porque não havia 

integração efetiva entre as diferentes unidades da rede e pelo pouco entendimento 

das direções e profissionais das mesmas tanto da sua missão no sistema quanto do 

seu território de abrangência – a população sob sua responsabilidade. 
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As agendas dos especialistas da unidade estavam sempre lotadas, 

dificultando o encaminhamento de pacientes de primeira vez, o que causava um 

agendamento de espera acima de seis meses, inclusive para consultas 

subsequentes. Os encaminhamentos médicos verificados num levantamento das 

guias de referência e contra-referência não possuíam critérios baseados nos 

protocolos clínicos para atendimento em complexidades crescentes, além de não 

trazerem informações mínimas de identificação dos pacientes encaminhados. Pude 

observar, ainda, a verdadeira peregrinação dos usuários, muitos desses idosos, 

deficientes físicos ou mesmo com doenças terminais, na busca satisfazer suas 

necessidades de saúde indo a diversas unidades de saúde em mais de uma Área de 

Planejamento, muitas vezes sem sequer contar com uma orientação adequada. 

Sendo assim, o problema que orientou a pesquisa teve a ver com o 

descompasso que parece existir na tríade necessidade, demanda e oferta, ou seja, 

entre a oferta de serviços secundários, de um lado, as necessidades de saúde da 

população, de outro, e, particularmente, quando se passa a ter a Saúde da Família 

como porta de entrada do sistema de saúde (demanda induzida pelo profissional 

médico aos demais níveis do sistema), como vem sendo feito nos últimos anos no 

Rio de Janeiro. Tal problema era aparente quando trabalhei na AP 2.2 e 

principalmente na AP 3.1, onde havia grande carência de especialidades médicas, 

além da falta de integração entre as unidades que compõem a rede de ações e 

serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A primeira fase do estudo da oferta dos serviços do nível secundário de 

atenção em apoio à Saúde da Família foi feito para todo o território e população da 

AP 3.1, cuja rede apresenta uma oferta significativa de serviços, quando comparada 

a de outras APs. O estudo considerou a oferta de serviços de saúde das unidades 

que compõem a rede SUS, com base no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) e em confirmação em campo junto à CAP 3.1 através do auxílio da 

equipe da Divisão de Informação Controle e Avaliação (DICA). 

Após a fase de levantamento da oferta, foram calculadas as necessidades de 

consultas especializadas para a AP 3.1. Para isso, nos baseamos nos parâmetros 

assistenciais para consultas especializadas da Portaria GM/MS nº. 1.101/02 cuja 

base de cálculo constituiu a população da AP 3.1 (Censo Demográfico de 2010) e o 

banco de dados epidemiológicos de morbi-mortalidade obtidos junto aos Sistemas 
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de Informação sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação Hospitalar do SUS 

(SIH/SUS) de usuários residentes da AP 3.1. 

O inquérito Delphi foi utilizado como metodologia que aproximou a previsão 

das especialidades a serem escolhidas para o estudo da modelagem, tendo em vista 

que o banco de dados do SIM e SIH utilizam os vinte capítulos da Classificação 

Internacional de Doenças (CID), enquanto que a Portaria GM/MS nº. 1101/2002 

utiliza uma relação de 22 especialidades médicas. Para isso, foi realizada a 

correspondência entre as duas classificações, possibilitando uma escolha mais 

racional para a aplicação da modelagem através da análise de regressão linear 

múltipla. 

Sendo assim, a oferta dos serviços do nível secundário de atenção, foi 

considerado todo o território da AP 3.1, que trouxe peculiaridades de uma região que 

teve o crescimento urbano acelerado pela sua história, principalmente a partir da 

década de 50 e que refletem nas condições de saúde da população até os dias 

atuais. Revisamos as características do território, a contagem da população, a oferta 

de serviços de saúde das unidades que compõem a rede SUS, assim como o 

levantamento epidemiológico baseado dos Sistemas de Informação – SIM e SIH. 

Todos esses dados foram correlacionados ao levantamento do inquérito Delphi e o 

cálculo dos Parâmetros da Portaria GM/MS nº 1101/2002. 

Este estudo se conjuga a uma análise ampla da rede de saúde da AP 3.1 e 

que trouxe contribuições conjuntas aos estudos sobre o desempenho das ESF com 

base na ferramenta de geoprocessamento – de Marcia Reis da Silva e de Lícia 

Magna Silva de Lima. A Coordenação da AP 3.1 apoiou tanto os referidos estudos 

desenvolvidos na área quanto deste em particular, pois interveio de forma presente 

e compreensiva na busca de dados significativos ao desenvolvimento da pesquisa.  

Este estudo ainda trouxe algumas respostas e outros questionamentos que 

poderão ser revisados em novas análises. Desenvolver o tema respondeu algumas 

reflexões que trago da experiência da SF. O primeiro é que sempre entendi que um 

serviço de saúde deve compreender em que território está baseado sua cobertura, a 

“população adstrita sob sua responsabilidade”, e quando atuei na Policlínica, percebi 

que aquele serviço estava completamente alheio a sua territorialização, sendo hoje 

essa realidade transformada pela compreensão da Coordenação local e 
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impulsionada pelo desenvolvimento dos Territórios Integrados de Atenção à Saúde 

(TEIAS). 

O segundo entendimento foi verificar a importância de se criar processos 

contínuos de avaliação dos Sistemas de Informação em Saúde, tendo em vista que 

a base de dados, além de evidenciar a ocorrência de eventos no município (forma 

principal de disponibilização dos dados via internet), deve também focalizar cada 

região de saúde (neste caso a AP 3.1), para o estudo sistemático da situação de 

saúde – morbimortalidade da população inserida neste território –, sabendo que 

cada modelagem em redes de atenção a saúde, revê na proposta do seu desenho, 

formas que devem estar de acordo com as organizações específicas conforme a 

composição no sistema local ou adjacente, e assim, viabilizar a acessibilidade a 

este, na satisfação das necessidades de saúde. 

Por fim, o estudo possibilitou refletir sobre o papel da autoridade local 

(Coordenação da AP 3.1), pois como afirmam Kushnir e Chorny (2010), a região de 

saúde, sendo institucionalizada, deve ter o comando único de uma autoridade 

sanitária, pois sem esta, não é possível garantir o direito, e nem cobrar a 

responsabilidade sanitária tendo em vista que no território há o envolvimento de 

disputas de poder e que requerem decisões de políticas públicas. A motivação 

sentida pelos pesquisadores e observada também no apoio da Coordenação da AP 

3.1, possibilitou com que a academia revisse ferramentas que subsidiasse essa 

gestão, na compreensão de um desenho que atenda as necessidades de saúde da 

população presente e avance para um novo modelo de gestão responsável, 

dinâmico e inovador para a saúde. 
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2. SERVIÇOS DE SAÚDE EM REDE 

 

Uma rede de serviços de saúde ou de atenção à saúde é a forma de 

organização das ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde, 

em todos os níveis de complexidade. No caso do SUS, esta ideia está relacionada 

ao princípio da integralidade da Lei Orgânica da Saúde (art. 7º, II). Em muitos 

sistemas públicos de saúde as ações de saúde em rede ocorrem em territórios 

delimitados, pois permitem o reconhecimento e a articulação dos recursos 

existentes, de forma a ampliar o acesso aos cidadãos no suprimento de suas 

demandas de saúde. (SANTOS, 2008; RODRIGUES e SANTOS, 2011; MENDES, 

2009; KUSCHNIR e CHORNY, 2010) 

Dentre os princípios organizativos do SUS, a regionalização constitui 

estratégia importante no processo de reconhecimento do território que abrange os 

sistemas de saúde nos municípios, viabilizando a consolidação dos princípios de 

universalidade, integralidade e igualdade. O modelo Dawsoniano de organização de 

serviços de saúde fundamenta o processo de regionalização a partir das regiões de 

saúde, trazendo a proposta de uso racional e acessibilidade aos serviços de saúde a 

uma dada população, no atendimento de suas necessidades. (NOVAES, 1990; 

RODRIGUES e SANTOS, 2011) 

Avaliando a rede de saúde que compõe a AP 3.1, no município do Rio de 

Janeiro, Serra e Rodrigues (2010) evidenciaram questões que incidem contra a 

proposta da integralidade da atenção: há baixa oferta de unidades primárias, 

incluindo o Programa de Saúde da Família (PSF); falta de planejamento da oferta de 

serviços de caráter secundário em apoio ao PSF e à atenção primária em geral; há 

baixa capacidade de regulação por parte dos órgãos de gestão do sistema. Tais 

problemas vêm gerando dificuldades de encaminhamentos dos pacientes do PSF 

para consultas e exames especializados; entraves para os cuidados em pacientes 

com condições crônicas de saúde, como hipertensos e diabéticos e no cuidado pré-

natal. 

Os autores enfatizaram que a dimensão da população, suas necessidades de 

saúde, o território e a escala das unidades de saúde precisam ser tratados de forma 

integrada para o dimensionamento adequado da oferta de serviços. O grande 
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desafio de quantificar necessidades e oferta num sistema de saúde local requer 

esforço conjunto: trabalhadores em saúde, gestores, população, na busca da 

compreensão da(s) realidade(s) que se pretende intervir, dentro de um território de 

abrangência. 

 

2.1. Relatório Dawson: base dos sistemas integrados de saúde 

 

Quando refletimos sobre a assistência à saúde, um fato a ser pensado é que 

esta ocorre em espaços delimitados que compõe um determinado território que 

comportam pessoas; populações; instituições e serviços, o que aponta para uma 

consideração dos fatores mais abrangentes ou macro dos sistemas de saúde. Como 

diz Capra, o sistema de saúde é “fenômeno multidimensional que envolve aspectos 

físicos, psicológicos e sociais, todos interdependentes”. (2006, p. 315) Neste ponto 

podemos acrescentar os aspectos: econômico, político e territorial. 

Considerar essa característica multidimensional, que condiciona as 

necessidades de saúde, é necessária para que se possa tratar da organização das 

ações e serviços por meio de redes integradas. Que não pode ser de forma isolada, 

separada em pedaços, tal como proposto por Flexner (1910) quando estruturou a 

educação médica, que tanto influenciou na organização dos serviços e sistemas de 

saúde (NOVAES, 1990), é preciso adotar uma abordagem sistêmica. Capra (2006) 

refere que os sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem 

ser reduzidas em unidades menores, mas baseados em princípios de organização 

que devem compreender a saúde enquanto um processo contínuo que se opera em 

termos de relações e de integração. As redes de atenção 

representam uma malha que interconecta e integra os estabelecimentos e 
serviços de saúde de determinado território, organizando-os 
sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas 
de atenção estejam articulados e adequados para o atendimento ao usuário 
e para a promoção da saúde. (SILVA e MAGALHÃES JUNIOR, 2008, p. 81) 

A organização da rede de serviços de saúde visa “responder às demandas 

populacionais resultantes da complexa conjugação de fatores sociais, individuais e 

culturais” (ROESE e GERHARDT, 2008, p. 221) e a definição acima, determina 

elementos que façam jus à satisfação dessas necessidades de saúde, como, por 
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exemplo: 

 Um espaço territorial e uma população; 

 A organização dos serviços e ações de saúde por complexidades 

tecnológicas que atendam as características desse território, contando com 

apoio diagnóstico, farmacêutico, de transporte, dentre outros, operado de 

forma integrada no atendimento das condições de custo/benefício e 

oferta/necessidade; 

 Sistemas de informações adequados para facilitar o acesso do uso dos 

serviços de saúde pelos usuários; 

 Sistema de prontuário acessível em todos os pontos da rede de saúde; 

 Sistema de regulação com normas e protocolos; 

 Coordenação local responsável pelos processos de decisão e planejamento.             

(SILVA e MAGALHÃES JUNIOR, 2008; MENDES, 2009) 

Cecílio (2001), Hartz e Contandriopoulos (2004) e Santos (2008) 

compreendem que a integralidade da atenção é um processo que se baseia na 

articulação/integração entre os serviços de saúde e não por um simples ajuntamento 

de serviços ou organizações dentro de um território (seja ele um subsistema, um 

distrito, um município), tendo em vista que se deve garantir uma institucionalidade, 

uma governança entre atores e organizações com fim do uso racional dos recursos 

existentes, pois a melhoria das condições de vida é tarefa do esforço intersetorial. 

A ideia de organização de serviços de saúde num território – distrito sanitário - 

remonta a concepção clássica realizada pelo médico britânico Bertrand Dawson, que 

publicou em 1920 o Informe Dawson de Penn, como referido em documento da 

Organização Panamericana de Saúde. (DAWSON, 1964) 

Este documento surgiu da necessidade de reorganização de diversos setores 

do governo do Reino Unido após a 1ª Guerra Mundial e culminou na criação do 

Ministério da Reconstrução. A recomendação principal ditada por este Ministério e 

que foi publicada em 1918 dava ênfase no direcionamento racional do uso dos 

serviços a determinada população, como no trecho 

o primeiro princípio da boa administração exige que quando se empreender 
uma função especial, esta se dê por um só corpo diretivo para toda a 
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comunidade que necessite desse serviço, e não que se constituam diversos 
corpos diretivos para os diversos setores da comunidade. (DAWSON, 1964, 
p. 5) 

Gérvas e Fernandes (2006) fazem referência às circunstâncias do pós-guerra, 

que os governantes dos países destruídos como a Dinamarca, Espanha, Holanda e 

Reino Unido, tiveram que tomar a decisão política, quando a situação econômica era 

adversa e numa medida de controle dos gastos, de admitir a atuação de médicos 

generalistas, evitando o uso desnecessário dos especialistas, que poderiam onerar 

ainda mais o consumo por serviços de saúde. 

No Informe Dawson, o uso metódico de uma política de saúde construtiva 

através do conceito de regionalização dos serviços, não apenas busca-se 

reorganizar os serviços de saúde, como orienta a assistência desde os aspectos 

preventivos aos curativos situados numa região específica. (NOVAES, 1990) 

As ideias centrais do Relatório Dawson podem ser resumidas nestes quatro 

eixos: 

 Organizado por regiões de saúde delimitadas, que tem como base o 

centro primário de saúde que se integra com as demais unidades de 

saúde, com vínculos entre si para o encaminhamento dos pacientes; 

 Oferta de acordo com as necessidades da população; 

 As ações preventivas e curativas não podem ser separadas; 

 As ações e serviços devem ser acessíveis a todas as classes da 

população. (RODRIGUES e SANTOS, 2011) 

O Diagrama de Dawson, apresentado na figura 1, descreve a forma como 

seriam organizados os serviços de saúde num território, e classifica os serviços 

médicos e afins, em serviços domiciliares (aqueles que se consideram distintos dos 

serviços institucionais) e individuais (distintos dos serviços públicos). A distribuição 

desses serviços em função das necessidades da comunidade melhoraria não só o 

acesso, mas traria menores custos e maior eficiência aos serviços prestados. 

Os serviços domiciliares seriam o primeiro elemento de qualquer organização 

em redes de saúde. Compreende a oferta de serviços médicos, odontológicos, 

farmacêuticos, de enfermagem, parteira e enfermeira visitadora, que são realizados 

tanto no consultório como no domicílio do paciente, oferecendo serviços curativos e 
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preventivos dentro de sua resolutividade. Estes serviços devem ter como base, um 

centro primário de saúde. (DAWSON, 1964) 

 

Figura 1: Diagrama de Dawson – representação esquemática de rede de 
serviços de saúde 

 

 
Fonte:  http://www.med.virginia.edu/hs-library/historical/kerr-white/dawson.htm 

Os médicos devem, de preferência, ser generalistas e proporcionar 

atendimento dentro de suas competências, encaminhando tanto para os centros 

primários, como para os centros secundários, pacientes que necessitem de uma 

assistência mais especializada. O trabalho de prevenção desenvolvido pelos 

médicos generalistas é realizado tanto no nível individual como no coletivo, por 

exemplo: assistência pré-natal, saúde da criança (tanto na idade pré-escolar como 

na idade escolar), educação física, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis 

(DST) – inclusive na saúde do trabalhador –, além de serviços que abranjam a 
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saúde da comunidade e enfrentamento dos determinantes de saúde locais: 

habitação, alimentação, ingestão e abastecimento de água, enfermidades 

endêmicas, estatísticas vitais, etc (idem, 1964). 

Um centro de saúde é uma instituição onde se concentram diversos serviços 

médicos, e atuam também, nas ações de prevenção e promoção. Estes centros 

podem ser primários – prestam serviços mais “simplificados”, e secundários, cujos 

serviços são mais especializados. (idem, 1964) 

Os centros primários de saúde variam de tamanho e complexidade de acordo 

com as condições do território de abrangência (bairros ou distritos), e segundo sua 

localização (no campo ou na cidade). A característica que os distinguem dos centros 

secundários de saúde é que os serviços são compostos por médicos generalistas, 

que em sua maioria, estará constituído por médicos do Distrito correspondente, 

mantendo os pacientes nos serviços médicos da região. Um grupo de centros 

primários de saúde terá como base um centro secundário de saúde, estabelecendo 

assim, uma hierarquia por níveis de complexidade crescente. 

Em necessidades de encaminhamento para o serviço secundário, a atenção à 

saúde se daria para os casos mais difíceis, e que requereriam tratamento especial. 

Os centros secundários de saúde constituiriam a referência imediata dos pacientes 

encaminhados pelos centros primários de saúde na proximidade regional. Seria 

constituído por equipe mais variada e por médicos mais especializados. Nestes 

centros, os pacientes deixariam momentaneamente de serem atendidos por seus 

próprios médicos, e ficariam sob os cuidados da equipe do centro secundário de 

saúde. 

A localização dos centros secundários deve ocorrer, preferencialmente, em 

cidades maiores, levando em consideração a população adscrita, o acesso, a 

integração ao hospital de ensino, e ser equipado com eficaz meio de comunicação. 

Os centros secundários concentrariam ações de prevenção e cura, mas com 

serviços, principalmente, do tipo consultivo, enviados pelos centros primários de 

saúde para uma abordagem de maior complexidade. (idem, 1964; KUSCHNIR e 

CHORNY 2010) 

Assim como os centros primários, os centros secundários de saúde variam de 

tamanho e complexidade segundo as circunstâncias e estariam vinculados a um 
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hospital de ensino que atenderia casos de maior complexidade. Este direcionamento 

é importante, em primeiro lugar para o paciente, que receberia um tratamento mais 

ampliado quando a resolutividade do centro secundário não assistisse suas 

necessidades, e, por fim, quando o paciente fosse retornar, os médicos especialistas 

dos centros secundários, seguiriam as últimas etapas de tratamento iniciadas no 

núcleo hospitalar. (idem, 1964) 

Sendo assim, os profissionais em seus respectivos níveis de atenção, 

trabalhariam de forma integrada, pois: 

[...] o pessoal adscrito aos centros de saúde poderia acompanhar o 
processo em que interferiram desde o começo, familiarizar-se com o 
tratamento adotado e apreciar as necessidades do paciente depois de seu 
regresso ao lar. (KUSCHNIR e CHORNY, 2010, p. 2309) 

Os serviços complementares formam a parte essencial do esquema, ou seja, 

se relacionam com os centros primários e secundários de saúde, atendendo uma 

extensa região. Devem estar equipados para atender pacientes de tuberculose, 

problemas de saúde mental, epilepsia, certas enfermidades infecciosas e 

atendimento ortopédicos. (idem, 1964) 

Percebe-se que o Relatório Dawson propõe a atenção integral, revê a 

articulação dos serviços em rede por níveis de complexidade a partir de regiões de 

saúde, numa proposta de organização regionalizada e hierarquizada dos serviços de 

saúde sob uma base geográfica definida. Esse processo de regionalização, em 

escala crescente, respeitaria os critérios de acessibilidade como citado por Novaes: 

“(...) qualquer plano de serviços deve ser acessível a todas as classes da 

comunidade (...) qualquer plano elaborado deve sê-lo de forma a que possa crescer 

ampliar e adaptar as diferentes condições locais.” (1990, p. 22) 

A proposta de Dawson contrapõe ao descrito no Relatório Flexner, em 1910, 

no qual enfatiza a excelência técnica de uma atenção individual, curativa e 

especializada, não havendo lugar para uma atividade generalista e voltada para as 

necessidades das comunidades. Neste caso, o objeto de trabalho – o corpo humano 

– se assemelharia a uma máquina, que seria “consertada”, caso suas “partes” 

adoecessem sem a preocupação com o resto do corpo. Não se levaria em conta que 

este corpo inteiro fizesse parte de um contexto social. (NOVAES, 1990) 

A questão é que a maioria dos profissionais ainda é formada sob as 
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determinações do modelo proposto por Flexner até os dias de hoje. E o resultado é 

a reprodução de uma assistência especializada, que exige recursos caros para a 

manutenção da vida, além de ser, menos acessível para os indivíduos com poucos, 

escassos ou nenhum recurso financeiro disponíveis, para pagar por esta. 

Como organizar uma oferta de serviços de saúde se o homem ainda é visto 

como partes de um todo que não é integral, tendo em vista a forte concepção do 

modelo flexneriano na formação médica? Organizar uma rede de serviços de saúde 

e repensar a oferta nesses serviços constitui um desafio para os dias de hoje, pois 

as necessidades de saúde devem ser satisfeitas tanto pelo lado do usuário, como 

incluindo trabalhadores de saúde ou equipes dos sistemas de saúde. 

É necessário ter critérios para uso de serviços de saúde, e o modelo de 

Dawson fundamenta este, sob nítida hierarquização e disciplina institucional. Esta 

hierarquização pode se referir ao conceito de complexidade, “[...] compreendida 

como densidade tecnológica e não uma valoração maior ou menor entre os níveis 

[...].” (KUSCHNIR e CHORNY, 2010, p. 2309) 

 Contrapondo-se o modelo proposto por Dawson, Novaes refere que a 

disciplina 

sofre resistências permanentes por parte dos médicos, principais atores do 
sistema porque a proposta limita suas ações e impede que executem suas 
atividades independentemente do sistema de serviços conforme o modelo 
flexneriano, que estimula a individualidade e a relação absoluta e direta 
entre o médico e sua clientela, sem intermediação do governo. (1990, p. 24) 

Percebe-se o cuidado de se antever a vários recortes territoriais, que se 

configuram numa distribuição de serviços de saúde, e que se aproxime da 

necessidade de saúde da população, que proporciona uma interligação de 

processos de trabalho, a integração de serviços, como referido no início desta 

seção. Hartz e Contandriopoulos (2004) referem que “integração significa 

coordenação e cooperação entre provedores dos serviços assistenciais para a 

criação de um autêntico sistema de saúde” (p. S331). Esses autores e outros como 

Novaes (1990), Mendes (2009) Kuschnir e Chorny (2010) complementam quando 

refletem que sistemas integrados se configuram num processo cujo resultado final é 

cooperar para a realização de um projeto clínico coletivo, numa rede de cuidados 

que integra diferentes subsistemas. 

Esta cooperação, entretanto, não surge de forma natural ou espontânea, é 
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necessário que os sistemas contem com órgãos gestores, com responsabilidade e 

poderes sobre toda a rede e sobre os processos de trabalho. É necessário que os 

sistemas de saúde, ou redes regionalizadas de serviços de saúde, contem com 

autoridades sanitárias responsáveis pela administração ou regulação do conjunto 

das ações e serviços de saúde, tais como as mencionadas por Dawson em seu 

relatório - itens 22, 31, 86, 93, 96 e 147 – (1964), Novaes (1990), OPAS (2008) e 

Rodrigues e Santos (2011). 

 

2.2. Autoridade sanitária e regulação 

 

Na organização dos serviços de saúde num dado território deve-se levar em 

conta a presença de um ente administrativo, que tenha plenos poderes de gestão e 

intervenção no sistema regional ou local. Dawson, em 1920, já chamava a atenção 

para a necessidade de autoridades de saúde ou sanitárias: 

La práctica vigente en materia de administración de salud, que entraña una 
gran diversidad de responsabilidades, no permitirá lograr esta condición 
esencial, por lo que se necesitará un nuevo tipo de autoridad de salud que 
unifique el control local de todos los servicios de salud, tanto curativos como 
preventivos. (Dawson, 1964, p. 23, grifo nosso) 

h) El establecimiento de una única autoridad de salud que supervise la 
administración local de todos los servicios médicos y afines tanto 
preventivos como curativos. (idem, p. 37, grifo nosso) 

A Organização Panamericana de Saúde (OPAS), ao trazer o conceito de 

sistemas de saúde defendido pela OMS, identifica que estes atuam como 

mediadores e articuladores dentro das questões políticas, econômicas, técnicas e 

históricas, contudo, acompanham o limite do resultado dos valores e princípios 

defendidos em cada país. Sendo assim, a condução dos sistemas de saúde é 

acompanhada de três funções principais: a reitoria, o financiamento e a prestação de 

serviços. O papel das autoridades de saúde, ou entes administrativos responsáveis 

(reitores) pelas ações e serviços que compõem os sistemas ou redes regionalizadas 

de saúde é definido pela OPAS, da seguinte forma: 

La rectoría del sistema de salud corresponde al ejercicio de las 
responsabilidades de la autoridad sanitaria en materia de: i) conducción 
sectorial (p. Ej. análisis de situación de salud, formulación de políticas, 
evaluación de desempeño del sistema, etc.); ii) regulación; iii) modulación 
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del financiamiento; iv) vigilancia del aseguramiento; v) ejecución de las 
funciones esenciales de salud pública y vi) armonización de la provisión de 
los servicios de salud. (2008, p. 9, grifo nosso) 

As considerações trazidas pela OPAS retratam o já previsto por Dawson no 

decorrer do seu relatório – que a autoridade sanitária é atribuída de poderes para 

gerir o sistema de uma determinada região de saúde. Para isso, esta entidade teria 

as seguintes atribuições: conhece a situação de saúde da região; estabelece a 

localização das unidades conforme a necessidade de saúde apontada em cada 

território delimitado, revendo e adaptando a estrutura destas unidades; realiza o 

pagamento dos serviços e produtos previstos para o trabalho em saúde, assim, 

como contrata e revisa necessidades de recursos humanos para a saúde; 

acompanha, regula e avalia os serviços de saúde da sua área, tanto curativos 

quanto preventivos, promovendo a integração entre estes; promove a integração, e 

também, estimula a intercomunicação e a coordenação do processo de 

comunicação entre os serviços. (DAWSON, 1964) 

Nunes (2005) refere que subconscientemente o cidadão identifica a saúde 

como direito humano que deve ser protegido (saúde significa um bem dotado de 

valor de uso). O exercício desse direito de cidadania implica que haja a 

universalidade de acesso e a oferta de uma rede que preveja a satisfação das 

necessidades de saúde mediante procedimentos justos e transparentes. 

Campos (2007) afirma que a produção de serviços de saúde não pode ser 

caracterizada como mercadoria, por conter principalmente, valor de uso, dado sua 

capacidade potencial de atender a necessidades sociais, tendo assim, a condição de 

ser um bem socialmente produzido. O autor ainda reconhece, que “necessidades de 

saúde resultam tanto da oferta de serviços, quanto da demanda, da pressão social e 

das lutas políticas por direitos (...)” (p. 15). Sendo um bem socialmente produzido, a 

busca por serviços de saúde compreende uma utilização racional e equitativa a todo 

e qualquer cidadão. 

Contudo, Guerra de Macedo (1986 apud NOVAES, 1990, p. 39) considera 

que há a negligência na utilização de recursos de saúde na América Latina, que 

ocorre tanto pela desorganização do setor, mas principalmente, da forma de gestão 

insuficiente adotada, nos quais ocorre 

[...] a ociosidade da capacidade instalada, demora nas decisões, prestação 
de exames, hospitalizações e outros serviços desnecessários. Com um 
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controle de 50% desses desperdícios seria possível ampliar a cobertura de 
serviços a 40 ou 50 milhões de pessoas hoje desatendidas. (idem, p. 39) 

O uso racional dos serviços de saúde constitui o desafio da maioria dos 

sistemas de saúde, sendo a regionalização e a regulação as estratégias macro 

adotadas, em geral, para encaminhar o atendimento das necessidades de saúde. A 

OPAS (2008) aponta para a necessidade de se integrar as redes de serviços de 

saúde, tendo em vista que a fragmentação do sistema promove consequências, pois 

afetam diretamente o acesso, a qualidade dos serviços, o uso racional e eficiente 

dos recursos, ampliando os custos, o que gera a insatisfação dos usuários. A 

fragmentação pode ser ainda a consequência da ação de outros fatores como o 

insuficiente financiamento que promovam a prestação de serviços integrais. Para 

evitar este problema, vários sistemas de saúde estruturaram esquemas mais ou 

menos amplos de regulação dos serviços e do acesso aos mesmos. 

Uma formulação clara do conceito de regulação é defendida por Selznick 

(1985 apud NUNES, 2005, p. 72) como “o controlo dirigido e sustentado exercido por 

uma agência pública, sobre a actividade valorizadas pela comunidade”. O mesmo 

conceito de Selznick é citado por diversos autores, tais como Walshe (2002, p. 967) 

e Majone (1996, p. 107). Um resumo das características essenciais de regulação é 

descrito da seguinte forma: 

1. Autoridade reconhecida: o órgão regulador tem seus poderes 

reconhecidos pela sociedade em geral; 

2. Centralização da responsabilidade: a função de controle e supervisão deve 

estar concentrada num único ente administrativo cuja autoridade se 

estende sobre todas as ações e serviços de saúde de uma região ou 

território; 

3. Accountability: num sistema público, o regulador deve prestar contas de 

forma transparente para a sociedade que o financia; 

4. Capacidade de Intervenção: como a função do regulador é de interesse 

público, ele deve ter o poder de intervir em assuntos e serviços de saúde a 

ele subordinados, de forma a proteger os interesses da sociedade. 

(NUNES, 2005, p. 74) 

Sendo assim, o conceito de regulação da saúde, apontado por Nunes (2005) 
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e adaptado a partir da visão de Selznick, é o “controlo dirigido e sustentado exercido 

por uma agência pública sobre as actividades no domínio da saúde, visando a 

convergência entre a equidade e a eficiência e garantindo a qualidade assistencial.” 

(p. 82) O objetivo essencial da regulação é manter o equilíbrio entre a equidade 

(acesso aos cuidados de saúde) e a eficiência, na utilização dos recursos nos 

diferentes níveis de complexidade que compõem o sistema de saúde, incluindo a 

saúde suplementar. Uma autoridade sanitária constitui, então, um ente regulador. 

Um problema que reforça a necessidade de existirem autoridades sanitárias 

regionais, com poder de regulação sobre todas as ações e serviços existentes nos 

territórios sob sua jurisdição, é a existência do que na economia da saúde se 

conhece como “falhas de mercado”, no qual: 

[...] a saúde é por excelência o domínio social onde surgem todas (ou quase 
todas) as falhas de mercado. Ou seja, existindo uma distorção no mercado 
[...] introduz-se outra, a regulação – para tentar, assim, gerar eficiência [...]. 
(NUNES, 2005, p. 84) 

Ou em outra formulação: 

Cuando las condiciones necesarias para dar lugar a la acción del mercado 
descentralizado y competitivo no se cumplen, o son severamente 
restringidas, se produce un fallo del mercado en que su operación no es 
conducente a asignaciones socialmente óptimas. (GELONCH, 2002, p. 33) 

Desta forma, falha de mercado refere-se à “incapacidade de alguns mercados 

não regulados de alocarem eficientemente os recursos.” (BRASIL, 2005a, p. 29) 

Gordon (1994 apud NUNES, 2005, p. 111) afirma que 

[...] as principais falhas de mercado se verificam pela sua inabilidade 
em prover bens públicos (aqueles que são consumidos 
simultaneamente ou quase simultaneamente por todos os cidadãos), 
e daí a necessidade de o Estado garantir uma oferta eficiente (...) o 
principal argumento para intervir no mercado é a provisão de bens 
sociais, ou seja, aqueles que devem ser de acesso equitativo a todos 
os cidadãos (grifo nosso). 

Volto a tratar das falhas de mercado adiante, contudo, basta chamar a 

atenção neste ponto para o fato de que a regulação é defendida por economistas 

como uma forma de se corrigir as falhas de mercado (WALSHE, 2002, p. 967). O 

mercado da saúde é influenciado por, um ou pelo conjunto de agentes envolvidos 

(citados adiante) que se relacionam num sistema de informação imperfeito. Isto se 

explica pela teoria da agência, já que ela pressupõe uma coincidência de objetivos 

entre os atores envolvidos na relação, visando o seu bem-estar. Esse ponto de 
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equilíbrio tem como resultado a eficiência, dado que o mercado permite que haja 

satisfação de suas necessidades para cada parte. 

Agentes envolvidos no mercado da saúde compreendem: 

 O usuário – eixo central no uso dos serviços de saúde através de suas 

necessidades sentidas, que demandam o suprimento desta. Apesar de 

ser o eixo do consumo dos bens e serviços, este é influenciado pela 

interpretação do profissional que o atende. 

 O médico e outros profissionais da saúde - através da autonomia 

profissional, este interpreta e encaminha o suprimento das 

necessidades de saúde demandadas, sendo o “consumidor” indireto 

dos cuidados de saúde. 

 A indústria farmacêutica e as tecnologias em saúde – participantes 

diretas do mercado competitivo devido à inovação tecnológica 

contínua, cuja finalidade principal seria a obtenção de lucro. 

 O Estado – entidade reguladora e intervencionista da prestação de 

cuidados de saúde. (MATIAS, 1995 e NUNES, 2005) 

O mercado da saúde apresenta uma complexa relação entre os agentes 

acima apontados, mas é a relação entre profissional de saúde e usuário que 

determinam as particularidades do mercado, cujas consequências remetem a 

indução de dois fatores: a utilização de tecnologia mais sofisticada e dispendiosa, e 

a indução da demanda pela oferta. (MATIAS, 1995 e NUNES, 2005) 

A rede de explicações da relação entre oferta e demanda de cuidados de 

saúde é tida como uma relação de dependência, pois quando um usuário tem que 

recorrer a um profissional de saúde para tomar decisões sobre sua condição de 

saúde/doença, este carrega suas informações individuais, porém, não é apoderado 

de conhecimentos, o que limita seu poder de decisão racional. Nunes acrescenta 

que 

[...] quando um médico prescreve um medicamento é ele que gera despesa 
e não o consumidor final, ou seja, o doente. E quem paga, muitas vezes, 
também não é o consumidor, mas sim o Estado, através do esforço 
contributivo dos cidadãos e das empresas. (2005, p. 106) 

A existência de falhas de mercado na saúde é condicionada pela sua própria 
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estrutura de mercado e estas são descritas resumidamente a seguir: 

 Monopólio – mercado que se caracteriza pela existência de apenas um 

prestador ou ofertante de determinado bem ou serviço a um grande 

número de compradores e, com isto, impõe quaisquer preços aos 

demandantes (monosopólio). Monosopólio refere-se ao tipo de 

mercado que apresenta somente um único demandante ou comprador, 

de um determinado bem ou serviço. No oligopólio há um sistema de 

mercado caracterizado pelo número reduzido de produtores, que 

oferecem e controlam o preço e a quantidade de oferta a um produto 

para um grande número de demandantes (BRASIL, 2005a; GELONCH, 

2002; NUNES, 2005). A presença de elementos monopolísticos 

constitui, segundo Gelonch (2002), uma das vulnerabilidades mais 

conhecidas da economia social que é o livre jogo de mercado, pois 

tanto os preços como a concorrência serão severamente afetados. 

 Escassez de serviços – refere-se ao caráter limitado dos recursos 

ofertados a sociedade (sejam serviços de saúde, profissionais de 

saúde e suas especialidades, meios diagnósticos, assim como a alta 

tecnologia terapêutica). A escassez remete a dois conceitos básicos na 

economia – o processo de escolha e o custo de oportunidade, ou seja, 

fatores que distorcem as regras do mercado concorrencial para o lado 

da oferta. (BRASIL, 2005a; NUNES, 2005) 

 Externalidades – consequência da natureza do bem em causa, nos 

quais os custos dos cuidados de saúde não são usufruídas apenas 

pelo demandante, o que implica na repartição social deste custo. 

(MATIAS, 1995; NUNES, 2005) 

 Assimetria de informação – como descrito anteriormente, e verificado 

por Matias (1995) trata-se da relação que se estabelece entre os 

agentes da oferta e da procura de cuidados de saúde, no qual há o 

reconhecimento que o agente da oferta é o que conhece e conduz o 

processo de prestação de cuidados. Neste nem o doente/utilizador e 

nem o Estado/financiador não representam ser os agentes e 

consumidores finais pelos cuidados de saúde. (NUNES, 2005) 
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 Incerteza – impossibilidade de prever a procura de cuidados de saúde, 

tendo em vista suas várias dimensões (atuações diferenciadas na 

prática dos médicos derivadas das incertezas que acompanham essas 

decisões quanto ao sucesso das modalidades de diagnóstico e 

tratamento. (BRASIL, 2005a; NUNES, 2005) 

Tais falhas levam, entre outras, a situações de disparidade entre as condições 

de oferta dos serviços de saúde, tais como a ‘Lei de Hart’, segundo a qual a 

disponibilidade de serviços de saúde de qualidade tende a variar de maneira inversa 

às necessidades da população. Segundo o formulador da mesma, esta ‘lei’ tende a 

operar de forma mais completa onde o sistema de saúde está mais subordinado às 

forças de mercado. (HART, 1971; TRAVASSOS; VIACAVA; FERNANDES; 

ALMEIDA, 2000) 

A existência de tais ‘falhas de mercado’ fortalece a defesa da necessidade de 

autoridades sanitárias com capacidade de regular os sistemas de saúde, como 

agentes do Estado numa região de saúde (distrito sanitário, pólo sanitário, etc). 

Como já foi visto, tais autoridades são necessárias para completar a lógica da 

regionalização dos sistemas de saúde, atuando como os organismos que 

estabelecem e procuram garantir a aplicação de regras para tais sistemas. As ideias 

sobre regionalização da atenção à saúde e da responsabilidade estatal sobre as 

ações e serviços, também estão presentes no SUS, como será visto a seguir. 

 

 

2.3. O desafio da regionalização no Brasil 

 

A Reforma Sanitária que se concretizou no Brasil na década de 80 teve sua 

origem num movimento político que propunha mudanças nas principais 

características da política de saúde do País, as quais eram: 

a) exclusão de grande parte da população em relação ao acesso aos 
serviços de saúde; b) ênfase numa orientação assistencial e curativa de 
ações e serviços de saúde; c) falta de coordenação entre ações e serviços 
desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e da Previdência e Assistência 
Social, além das secretarias estaduais e municipais de saúde; d) 
fortalecimento do setor privado na saúde, por meio de uma série de políticas 



 36

públicas. (RODRIGUES e SANTOS, 2011, p. 87-88) 

O processo de redemocratização, que ocorria nesta mesma época, propiciou 

que na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) esse movimento propusesse as 

bases para a formulação e construção de uma nova política de saúde a partir de: um 

conceito ampliado de saúde; do reconhecimento desta como direito de cidadania, 

cabendo ao Estado esse dever; da necessidade de controle pela sociedade das 

políticas sociais; e, a constituição e ampliação do orçamento social. 

Essas determinações foram pontuadas e incorporadas na legislação 

brasileira, promulgada na Constituição em 05 de outubro de 1988. Silva Junior 

(1998, p. 24) descreve três caminhos que viabilizaram a Reforma Sanitária neste 

contexto: 

O primeiro (legislativo-parlamentar) possibilitou a elaboração e a 
promulgação das bases jurídicas necessárias – a Constituição Brasileira em 
1988 e a Lei Orgânica de Saúde [LOS] 8080/90 e das Leis Orgânicas 
Estaduais e Municipais. O segundo caminho (sociopolítico) procurou 
envolver a sociedade civil e suas organizações com as questões de saúde, 
com necessidade de reorganização dos serviços e com o controle dessas 
políticas, por meio de órgãos colegiados; a Lei 8.142, de 1990, tenta 
garantir esse processo. O terceiro caminho (institucional) concentrou-se na 
organização, na implantação e no desenvolvimento de um Novo Sistema de 
Saúde, mais identificado com os ideais de universalidade, equidade, 
integralidade na atenção da saúde, e sob comando único. 

Dentre as proposições que fomentaram a formulação da Constituição de 1988 

(Art. 196) e que está incorporado ao 1º parágrafo da Lei 8080, destaca-se que o 

Estado tem o dever de garantir as condições de saúde assegurando o acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação da saúde. (BRASIL, 1988) 

A legislação estabelece o propósito do SUS se organizar como uma rede de 

ações e serviços de saúde, regionalizada e hierarquizada (LOS, arts. 4º, 7º, IX). A 

Reforma Sanitária já introduzira a discussão de reconstrução do sistema de saúde 

brasileiro com bases na categoria território tendo em vista a formação de um sistema 

nacional de saúde organizado em unidades regionais, com competências definidas 

nos três níveis de governo – municipal, estadual e federal, de forma a integrar, 

articular e regionalizar essa rede de serviços existentes, permitindo a superação das 

iniquidades de acesso e utilização dos serviços de saúde. (GUIMARÃES, 2005; 

VIANA et al, 2008) 

Mesmo passados 20 anos desde a instituição da LOS 8080/90, o processo de 
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reconhecimento desse território através da regionalização, como previsto no Artigo 

198 da Constituição Federal, não se operou de forma abrangente. Viana et al (2008), 

a respeito dessa questão, referem que “somente mais recentemente apareceu com 

força nos documentos oficiais e teve início um processo mais efetivo de criação de 

instrumentos propícios à criação de regiões de saúde e de pactos governamentais.” 

(p. 92) 

Apesar da ampliação do acesso dos usuários às ações e serviços de saúde, 

desde a implantação do SUS – pela expansão da cobertura assistencial, tanto na 

atenção básica quanto nos serviços de maior complexidade –, este processo não foi 

acompanhado, nesta ocasião, da estratégia da regionalização que teria um papel 

essencial nesta orientação. A forte fragmentação existente no sistema de saúde no 

Brasil é favorecida pela pouca equidade no perfil da oferta de serviços, além da 

baixa adequação à demanda, por excesso ou escassez de serviços. (BRASIL, 2007; 

BRASIL, 2008b) 

O Brasil que apresenta uma população estimada para o Censo Demográfico 

de 2010 de pouco mais de 190 milhões de habitantes, segundo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), é caracterizado como um país de dimensões 

continentais, complexo e com uma distribuição geográfica muito desigual, tendo em 

vista “nítidas diferenças econômicas, sociais, culturais, demográficas e sanitárias 

entre suas regiões de saúde e, dentro delas distintos grupos sociais (...).” (MENDES, 

2001, p. 11-12) 

Estas questões influenciam sobremaneira na forma como repensar a 

organização da rede de serviços de saúde, assim como oferta desses serviços para 

cada região, já que cada realidade propõe aplicabilidades que deverão levar em 

conta a população adscrita, o acesso desta ao uso dos serviços, a infra-estrutura, o 

financiamento, além da dimensão epidemiológica que determinam as necessidades 

de saúde existentes. 

O legado deixado por Dawson em seu relatório permitiu com que em muitos 

países da Europa, Ásia, África e América Latina, os sistemas de saúde fossem 

organizados a partir da regionalização. O modelo Dawsoniano de organização da 

rede de serviços de saúde potencializa não apenas o uso racional desta, evitando o 

desperdício de recursos, mas permite o acesso, resolutividade para as necessidades 
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de saúde numa área geográfica determinada, e quiçá revisa as práticas de saúde 

dos profissionais em exercício e na formação acadêmica. 

A regionalização é revista por alguns autores como um esquema de 

implantação racional dos recursos de saúde, dispostos hierarquicamente, numa área 

determinada, numa ordem que facilite o acesso, ofereça alta qualidade de serviços, 

baixo custo, grande equidade, e que traga resultados positivo para as necessidades 

individuais e coletivas dos usuários. Tudo isso, articulado por eficiente fluxo de 

comunicação entre atores e instituições, e os níveis de atendimento. (NOVAES, 

1990; VIANA et al, 2008; RODRIGUES e SANTOS, 2011) 

Na Constituição Federal, a regionalização é citada no artigo 198 que “as 

ações de serviços públicos integram uma rede regionalizada e hierarquizada...” 

(BRASIL, 1988) e também na LOS 8080/90, no Artigo 7º, inciso IX (a e b) – 

“descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo”. Esta descentralização é definida por: 

a) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde (idem, 

1990). 

Neste sentido, o processo de descentralização do sistema de saúde brasileiro 

adotou a estratégia da municipalização dos serviços de saúde e a integração das 

ações, com comando único em cada nível de governo. Ao atribuir amplo poder aos 

municípios, o papel dos estados apresenta influências mínimas de atuação, cabendo 

apenas atos de coordenação da rede de ações e serviços, além do apoio aos 

municípios. (GUIMARÃES, 2005; RODRIGUES e SANTOS, 2011) 

Este é um ponto relevante, pois se há toda uma fundamentação voltada para 

a regionalização como descrito no modelo Dawsoniano, a organização do sistema, 

que é diretamente relacionado ao território, será considerado sob um ângulo que 

abrange maior complexidade, pois como afirmam Viana et al: 

O SUS é único para todo o território nacional brasileiro, assegurando o 
direito ao acesso ao sistema de saúde para toda a população do país, 
entretanto, não se realiza da mesma forma em todos os lugares, devido às 
diferentes heranças territoriais e heterogeneidades presentes no Brasil. 
Nesse sentido, a regionalização, como principal estratégia da 
descentralização, precisa ser, sobretudo, um processo político de lida com a 
diversidade do próprio SUS e a sua relação com as desigualdades do 
território brasileiro. Isso torna o processo de regionalização mais complexo 
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do ponto de vista analítico, institucional e político. (2008, p. 96) 

A regionalização é configurada nos documentos do Ministério da Saúde (MS) 

como a estratégia de construção de sistemas integrados de saúde, importante para 

a governabilidade do país, e há um consenso de que sua fundamentação está 

associada à capacidade de reduzir as desigualdades sociais, seja ampliando o 

acesso aos serviços, racionalizando gastos ou otimizando recursos, e também, por 

representar um processo de fortalecimento da descentralização. (BRASIL, 2007; 

BRASIL, 2008b) 

Neste cenário, a regionalização enquanto estratégia de hierarquização dos 

serviços de saúde na busca de melhorar o acesso a todos os cidadãos passou a ser 

mais amplamente discutida e implementada a partir da Norma Operacional da 

Assistência à Saúde (NOAS), por meio da Portaria GM/MS nº 373 – NOAS-SUS 

01/02 (BRASIL, 2002a). Coube rever novos formatos espaciais e instrumentais para 

o planejamento, não apenas pela fragmentação do SUS observado no universo de 

5.565 municípios, e pela cobertura populacional existente na maioria dos municípios 

do Brasil – 73,3% têm menos de 20 mil habitantes, e, portanto, insuficiente para 

manter o funcionamento de uma unidade de nível secundário. (BRASIL, 2008b; 

RODRIGUES e SANTOS, 2011) 

A NOAS 01/02 constituiu-se num marco importante, pois inicia a discussão na 

estruturação das redes regionalizadas, com estímulo ao planejamento regional, no 

nível estadual, com a instituição do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e do 

Plano Diretor de Investimentos (PDI). Contudo, foi com a implementação do Pacto 

pela Saúde em 2006, que as novas diretrizes são preconizadas no processo de 

regionalização, pois se levou em conta o fortalecimento da pactuação política entre 

os entes federados, além, do desafio de superar a fragmentação das políticas e 

programas nacionais e na definição de regiões de saúde. (BRASIL, 2008b; VIANA et 

al, 2008) 

O Pacto pela Saúde implementado a partir da Portaria GM/MS nº 399 

considera a pactuação de responsabilidade federativa, a partir de três componentes: 

Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. É no Pacto de Gestão que são 

descritos os princípios e diretrizes para a descentralização, regionalização, o 

financiamento, o planejamento, a programação, o controle social e a educação em 
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saúde. (BRASIL, 2006b) 

Viana et al (2008) referem que o Pacto inicia um novo processo de 

descentralização do SUS, já que prevê a estratégia da regionalização fundamentada 

com conteúdos do território para dentro das lógicas de sistema. Para isso, o PDR 

constitui instrumento importante no reordenamento, por trazer: 

o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões 
de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, 
objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da 
integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e 
a racionalização de gastos e otimização de recursos. (BRASIL, 2006b, p. 8) 

As regiões de saúde constituem recortes territoriais inseridos em um espaço 

geográfico contínuo, a serem planejadas pelos gestores municipais e estaduais, 

levando-se em conta as características individuais e os elementos geográficos de 

cada território, de forma a organizar a rede de ações e serviços de saúde, 

assegurando, dessa forma, atender os princípios do SUS: universalidade de acesso, 

a igualdade e a integralidade do cuidado, mais próximos ao atendimento das 

necessidades de saúde de cada espaço regional. (BRASIL, 2006b) 

As desigualdades, previstas em todo o território brasileiro, permitem uma 

análise mais ampliada sobre a regionalização, dado que esta não ocorre da mesma 

forma em países como a Canadá, Espanha, Reino Unido, pois segundo Rodrigues e 

Santos (2011, p. 106), o “Brasil é o único país federativo com um sistema público de 

acesso universal que resolveu descentralizá-lo para os municípios.” O fato é que 

segundo os autores citados, a municipalização pode ter influenciado a fragmentação 

do sistema de saúde, pois que tornou “extremamente difícil a coordenação de um 

conjunto amplo de ações e serviços de saúde no território.” (idem, 2011, p. 106) 

Guimarães (2005) e Viana et al (2008), também reforçam a questão de que a 

regionalização no Brasil deve ser encarada na perspectiva de territórios solidários, 

também defendidos por Milton Santos, ocorrendo em diferentes escalas. Assim, a 

regionalização deve: prever o respeito da autonomia de cada ente federado, 

possibilitando a articulação de políticas entre os territórios de abrangência, revendo 

desigualdades e possibilidades; que supere a vinculação de somente compreender a 

organização do sistema por meio de parâmetros epidemiológicos e de assistência e 

avance na discussão da abordagem da vigilância em saúde; e, que seja fruto do 

debate das relações entre saúde e território, superando a visão estática, estatística e 
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setorial dessa relação. 

O entendimento da região de saúde ou território tem a ver, ainda, com outros 

aspectos, tais como a população que o habita e suas necessidades de saúde. 

Rodrigues e Serra (2007) ao falarem sobre o acesso aos diferentes níveis de 

complexidade por parte da população, destacam que estes podem ser 

compreendidos a partir de questões “como a dimensão população, suas 

necessidades de saúde, o território que habita.” (p. 10) 

A territorialização constitui proposta de trabalho na abordagem da Estratégia 

Saúde da Família, e tem sido aplicada, conforme relata Monken (2008) ainda de 

forma insipiente – como mera localização e distribuição dos serviços. O autor 

enfatiza a territorialização como um 

método de obtenção e de análise de informações sobre as condições de 
vida e saúde de populações; um instrumento para se entender os contextos 
de uso do território em todos os níveis de atividades humanas (econômicos, 
sociais, culturais, políticos, etc). (p. 03) 

 

2.3.1. Pirâmide: hierarquia ou esquema de divisão de trabalho? 

 

No Brasil, com a instituição do SUS por meio da Constituição Federal, as 

ações à saúde se conformariam de um modo amplo e focado na ideia de sistemas, 

pois que para provê-la, deveríamos observar os fatores determinantes e 

condicionantes que estão relacionados às melhores condições de moradia, 

educação, saneamento básico, lazer, transporte, renda, trabalho, ou seja, condições 

para se ter uma melhor qualidade de vida. Essa abertura ao sistema integralizado 

esteve guiada pelos preceitos de universalidade, equidade e descentralização. 

(BRASIL, 1988) 

Viana et al. (2008) observa que este último princípio – descentralização, 

coube maior abertura para a implantação do SUS. Entendida como uma 

redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os 

três níveis de governo, com nítido reforço ao poder municipal sobre a saúde. Coube 

aos municípios, portanto, maior responsabilidade na promoção das ações de saúde 

diretamente voltadas aos seus cidadãos, a partir da ideia de que quanto mais perto 
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do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. 

Como apontado anteriormente, a regionalização desenvolve o processo de 

organização da assistência tendo como unidade territorial, a região de saúde. O 

ordenamento da rede de serviços ocorre conforme o princípio organizativo da 

hierarquização – nos quais, os serviços são organizados em níveis de complexidade 

tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição 

da população a ser atendida, de forma a atender às necessidades de saúde de cada 

cidadão, possibilitando, dessa forma, o princípio da integralidade da atenção. 

Mendes (2009) ressalta que um conceito fundamental na construção das 

redes de atenção à saúde, é o de nível de atenção à saúde. Esses níveis 

estruturam-se por arranjos produtivos conformados, segundo densidades 

tecnológicas, pois prevê o uso racional desses recursos, viabilizando a gerência 

destas redes de atenção e a integração dos sistemas de saúde. 

Hartz e Contandriopoulos (2004); Silva e Magalhães Junior (2008); Rodrigues 

e Santos (2011) refletem que o conceito de integralidade da atenção está associado 

ao de integração da rede assistencial que articula ações de prevenção, promoção e 

recuperação a indivíduos e famílias e a hierarquização ordena o uso dos recursos 

disponibilizados. Cohn e Elias (1999) referem que os serviços de saúde situados 

num sistema se diferenciam por dois critérios: o nível tecnológico material existente 

e a capacidade técnica (de nível universitário) dos recursos humanos na instituição. 

Isso denota que o sistema de saúde apresenta uma organização e uma divisão do 

trabalho entre os diferentes níveis de complexidade. 

Como representado na figura 2, a rede de serviços organizada de forma 

hierarquizada e regionalizada permite um conhecimento maior dos problemas de 

saúde da população numa área delimitada, favorecendo ações de vigilância em 

saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de 

complexidade. Dessa forma, o acesso da população à rede deveria ocorrer através 

de serviços de nível primário de complexidade que em contrapartida devem estar 

qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam os 

serviços de saúde. 

Elias et al (2006) acrescentam que a ideia básica da organização do sistema 

de saúde é fazer o usuário entrar pela atenção primária e aquilo que não se 



 43

consegue resolver nesse nível, será encaminhado para o secundário, que por sua 

vez irá referir para o terciário as situações nas quais, não está capacitado a atender. 

Figura 2: Esquema de divisão de trabalho entre os níveis de complexidade da 
atenção 

Atenção Primária à Saúde

Atenção terciária – 1%

Atenção secundária – 14%

Atenção primária 85%

 
Fonte: FONTES: BRASIL; disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias; acesso 

em: 30/07/07; e ANDERSON; DEMARZO; e RODRIGUES; disponível em: http://www.sbmfc.org.br; 

acesso em: 30/07/07. 

Podemos considerar na leitura que a organização do sistema de saúde ocorre 

sobre uma base territorial, em que a distribuição dos serviços segue uma lógica de 

delimitação de áreas de abrangência, ou seja, “os serviços de atenção primária 

delimitados territorialmente se reúnem para dar escala para o nível secundário. Por 

sua vez, um grupo de serviços secundários se reúne para dar escala para o 

terciário.” (ELIAS et al, 2006, p. 18) 

Cecílio (1997) diz que o modelo da pirâmide representa a possibilidade de 

racionalização do atendimento, através da referência e contra-referência, as quais, 

sua ampla base estaria localizada os serviços da atenção primária, destinada a 

grupos populacionais bem definidos (populações adscritas), o que constituiria a 

porta de entrada para os níveis superiores do sistema. Na parte intermediária da 

pirâmide, estariam compostos pelos serviços de atenção secundária, tidos como 

serviços ambulatoriais de especialidades clínicas e cirúrgicas, além de serviços de 

apoio diagnóstico e terapêutico. Essa estrutura também, comportariam atendimentos 
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de urgência e emergência e hospitais gerais. No vértice da pirâmide, estariam os 

hospitais terciários e quaternários, destinados aos problemas de alta complexidade. 

O autor aponta que na prática, esse modelo da pirâmide proposto para a 

organização da rede-SUS não atende os critérios de sua idealização, pelos 

seguintes motivos: 

a) A rede primária de serviços de saúde não se configura para os cidadãos 

como a “porta de entrada” do sistema, na busca de resolver suas 

necessidades. A entrada ocorre, principalmente, nos serviços de atenção 

secundária e na terciária; 

b) O acesso aos serviços é dificultado, principalmente, nos serviços 

especializados, mesmo tendo o cidadão acessado o sistema pelo nível 

primário. 

c) A rede de serviços de saúde, nos seus níveis de complexidade, apresenta 

missões que não guardam relação com a realidade territorial. (idem, 1997) 

Mendes (2009), ao abordar os sistemas fragmentados de atenção à saúde, 

destaca que a concepção de sistema hierarquizado está presente no SUS, e que, 

estando o sistema de saúde brasileiro organizado, segundo suas normativas: em 

atenção básica, atenção de média e de alta complexidade, trouxe um problema 

teórico e operacional de condução entre esses níveis. Pois fundamentou o conceito 

de complexidade diferente do proposto por Dawson (citado anteriormente no item 

2.1), que integra os níveis, mas no caso brasileiro, acaba por estabelecer que a 

“atenção primária à saúde é menos complexa do que a atenção nos níveis 

secundário e terciário.” (MENDES, 2009, p. 95) 

Roese e Gerhardt (2008) identificaram em estudos de uso da rede de serviços 

de saúde por uma população no município de Camaquã (RS), que embora houvesse 

ocorrido uma plena organização do acesso pelo processo de regionalização nesta 

localidade, há uma dificuldade de mobilidade por parte dos usuários num território 

fechado, e, as autoras questionam se o processo de regionalização não estaria 

“‘engessando’ (por meio do modelo da pirâmide, ou seja, a porta de entrada pela 

atenção básica) o usuário no percurso de sua busca pela resolutividade?” (p. 227). 

O problema é que a rede de serviços não foi totalmente estruturada para 
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atender as necessidades identificadas em cada região, pois seria necessário 

avançar no processo de territorialização. Monken (2008, p.143) afirma que esse 

processo “tem sido aplicado de forma restrita, constituindo apenas uma análise das 

informações geradas pelo setor saúde – como mera localização e distribuição dos 

serviços específicos deste setor de atuação governamental.” 

Rodrigues e Santos (2011) abordam que por mais que a rede de saúde fosse 

readequada para atender os princípios e diretrizes do SUS, ainda há uma grande 

deficiência da oferta de ações e serviços, haja vista o fato 

de a rede existente no país ter sido herdada de um tipo de sistema de 
saúde com objetivos, amplitude, estrutura e métodos completamente 
diferentes dos previstos para o SUS têm contribuído para dificultar sua 
adequação às necessidades da população. (p. 108) 

Grande parte das redes de saúde, no entanto, não foi construída com 

referência às necessidades de saúde da população. Foram pensadas no 

atendimento das condições agudas, tendo a urgência e a emergência uma porta de 

entrada importante, e até mesmo principal (OMS, 2003; KUSHNIR e CHORNY, 

2010). 

O paradigma flexneriano de atenção curativa, individual e especializada 

prevaleceu na organização da maioria das redes de serviços de saúde em todo o 

mundo (RODRIGUES e SANTOS, 2009; KUSHNIR e CHORNY, 2010). Seria 

necessário, neste sentido, rever o planejamento da oferta de serviços de saúde para 

propiciar um atendimento organizado em função do conceito das “necessidades de 

saúde”, o que implicaria também na integração dos serviços dos diferentes níveis de 

complexidade. 

Elias (1996 apud CAMPOS, 2003, p.570) avalia que a análise de um sistema 

de saúde deve iniciar-se por desvelar a lógica da sua estruturação e de seu 

funcionamento, bem como as articulações institucionais que apresenta, tendo-se em 

mente as qualificações em relação à população abrangida, modelo assistencial 

implementado, e principalmente as formas de financiamento adotadas. 

A vigilância em saúde se configura como um modelo assistencial, que se 

aproxima dessa lógica territorial, já que é baseada em três pilares: o território, os 

problemas de saúde e a prática intersetorial, prevendo assim, uma nova lógica de 

organização do trabalho.  O ponto de partida, como refere Monken e Barcellos 
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(2005) é  

a territorialização do sistema de saúde, isto é, o reconhecimento e o 
esquadrinhamento do território do município, segundo a lógica de relações 
entre condições de vida, saúde e acesso às ações e serviços de saúde, o 
que implica um processo de coleta e sistematização de dados 
demográficos, sócio-econômicos e sanitários. (p. 902) 

 

2.3.2. Organização da oferta de serviços de saúde 

 

Há um consenso no que se refere à utilização de serviços de saúde: a de que 

ela é explicada pela sua estrutura demográfica e por seu perfil de necessidades em 

saúde. Aplicam-se ainda as escolhas individuais/coletivas, a cerca da percepção que 

indivíduos e populações têm sobre suas necessidades e problemas de saúde, assim 

como o comportamento destes perante a doença. (TRAVASSOS et al , 2000; LAPA 

et al, 2006; OLIVEIRA; MATTOS e SOUZA, 2009; SCHWARTZ et al, 2010) 

Segundo Travassos et al (2000) 

a disponibilidade, o tipo, a quantidade de serviços e recursos (financeiros, 
humanos, tecnológicos), a localização geográfica, a cultura médica local, a 
ideologia do prestador, entre outros, são aspectos da oferta que influenciam 
o padrão de consumo de serviços de saúde. (p. 134) 

Dessa forma, tanto os fatores subjetivos quanto os fatores da própria oferta 

determinam situações que, estimulam a busca pelos serviços de saúde e neste 

enfoque há algumas condições a serem consideradas, e que de certa forma, foram 

desenvolvidas anteriormente: a de que nem todas as necessidades se convertam 

em demandas; e nem todas as demandas sejam atendidas; ou mesmo quando por 

indução da oferta, existe uso dos serviços não relacionados com as necessidades 

(TRAVASSOS et al, 2000; PEITER, 2006c). Para se analisar o tema oferta de 

serviços, necessário se faz conhecer o significado deste junto aos termos demanda 

e necessidade, como se segue. 

De acordo com o glossário temático de economia da saúde do Ministério da 

Saúde, a oferta refere-se a “quantidade de um bem ou de um serviço disponível no 

mercado em que os ofertantes estão dispostos a vendê-los, conforme preço de 

mercado, em um período de tempo determinado.” (BRASIL, 2005a, p. 40) 

Como já mencionado no item 2.3 deste estudo, a maioria dos municípios não 
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apresenta base populacional, que justifique uma ampla rede de saúde com todos os 

níveis de complexidade, adequada para suprir necessidades e com isso, o desafio: 

que plano pode ser usado para organizar uma oferta de acordo com as 

necessidades de saúde? 

Lapa et al (2006) acrescenta que 

O planejamento da oferta de serviços de saúde é indispensável na 
perspectiva da equidade. Este planejamento deve considerar as 
necessidades de cada subgrupo da população visando reduzir as 
desigualdades no estado de saúde entre grupos populacionais de distintas 
condições sociais. (p. 2576) 

Para início de análise a compreensão do termo necessidade de saúde, que 

abrange um conceito polissêmico e interdisciplinar, como destaca Pereira (2006), 

que refere ser este um conceito relativo, pois depende de quem o define. O 

significado é, segundo Pereira (2006, p. 523) “associado a palavras como “instinto”, 

“privação”, “míngua”, “falta”, “carência” ou “problema””, e também descrito no 

glossário de economia da saúde (Brasil, 2005a, p. 39) como “carência, falta ou 

privação de algo estimado como desejável, associada à vontade de supri-la”. O 

glossário aponta para três tipos de necessidades: primárias ou básicas, secundárias 

ou acidentais e coletivas ou sociais. (idem, 2005a, p 39) 

Necessidades de atenção à saúde referem-se, portanto 

a situações em que o indivíduo padece, ou crê que padece, de uma 
carência de saúde, percebida ou definida por um profissional de saúde, para 
a qual existe um tratamento efetivo e aceitável. (idem, 2005a, p. 39) 

Cecílio (2001) compreende a ideia de necessidade de saúde em uma 

taxonomia organizada em quatro grandes conjuntos. O primeiro está relacionado a 

ter “boas condições de vida”, o que nos remete a um consenso: “a maneira como se 

vive se traduz em diferentes necessidades de saúde.” (p. 114) 

O primeiro, funcionalista, que enfatiza os fatores do “ambiente”, do “externo” 

que influenciam no processo saúde-doença, como descritos por Leavell e Clark 

(História natural da doença). Monken et al (2009) fazem alusão a este ponto, pois no 

Brasil, o resgate do conceito de espaço, enquanto componente importante para 

estudos da epidemiologia, foi compreendido como um campo de conhecimento 

separado do tempo e das pessoas, sendo definido como o lugar geográfico que 

predispõe a ocorrência de doenças, objetivada nos estudos das doenças 
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transmissíveis por vetores (modelo linear). 

A abordagem ecológica das doenças foi a que permitiu uma maior 

aproximação entre os conceitos de espaço na geografia e na epidemiologia, pois 

este passou a ser considerado enquanto “meio geográfico”, que estava incluído o 

homem na sua relação homem/meio. Esta abordagem, apesar do avanço, foi 

sobrepujada pela teoria da multicausalidade e o conceito de risco. Entretanto, foi nos 

estudos desencadeados no final da década de 70, por um grupo de sanitaristas, que 

definiu que, o processo de adoecimento e morte é decorrente dos processos 

produtivos, os quais homens e mulheres são submetidos nas sociedades 

capitalistas. Este movimento permitiu que muitos adeptos da saúde pública brasileira 

adotassem e difundisse o conceito de espaço geográfico, em substituição ao espaço 

geométrico, muito usado na epidemiologia. (CECÍLIO, 2001; MONKEN et al, 2009) 

O conceito de espaço socialmente organizado, muito discutido entre os 

sanitaristas brasileiros, é desenvolvido pelo geógrafo Milton Santos. Segundo 

Monken et al (2009, p. 15) a abordagem foi encadear o “arsenal teórico da geografia 

crítica em estudos sobre a distribuição de doenças endêmicas e epidêmicas como 

resultado da organização social do espaço (e suas transformações).” 

O segundo conceito de necessidade abordado por Cecílio (2001) fala da 

condição de se ter acesso e poder consumir toda tecnologia de saúde disponível 

capaz de melhorar e prolongar a vida. Aqui, o valor de uso é determinado pela 

necessidade de cada pessoa num dado momento de sua vida, pois como 

complementa Campos (2007), este valor é considerado um bem que visa atender o 

desejo de se curar, a vontade de não morrer. O autor ainda comenta que a demanda 

por serviços de saúde “reflete tanto o discurso hegemônico imposto pelas máquinas 

sociais, quanto o desejo e interesse das pessoas de não morrerem” (idem, p. 15) e 

que esta demanda é influenciada por ideologia de saberes, interesses econômicos, 

interesses e necessidades da população, além da prática política e profissional, 

incluindo também a mídia. É nesta multiplicidade de determinantes que são 

construídos valores de uso e necessidades sociais. 

Cecílio (2001) aborda que o terceiro conjunto de necessidades refere-se à 

construção de vínculos (a)efetivos entre o usuário e um profissional de saúde ou 

equipe, enquanto relação de confiança. Campos (2007) descreve esta situação, 
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compreendendo que em todo serviço de saúde, sempre há alguma ação de saúde 

pública sendo ofertada a população, como por exemplo, ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária, educação em saúde, trabalho comunitário, etc. E esta 

oferta é sempre acompanhada da promessa - “resolvemos problemas de saúde”, 

seguida de um convite - “venham, se associem a nós que, juntos, construiremos 

uma vida mais saudável.” (p. 27) O autor salienta a necessidade de explicitar esse 

compromisso porque não haverá possibilidade de se efetivar o vínculo entre usuário 

e equipe de saúde (idem, 2007), sem que haja esse processo introdutório entre as 

partes. 

Campos (2007) complementa esta ideia observando que o vínculo constitui a  

circulação de afeto entre as pessoas (...) que se constroem quando se 
estabelece algum tipo de dependência mútua: uns precisam da ajuda para 
resolver questões sanitárias; outros precisam disso para poder ganhar a 
vida, exercer a própria profissão (...), ou seja, para que haja vínculo positivo 
os grupos devem acreditar que a equipe de saúde tem alguma potência, 
alguma capacidade de resolver problemas de saúde. E a equipe deve 
acolher a demanda dos usuários ou das organizações. (p. 28-29) 

Por fim, Cecílio (2001) sintetiza o quarto conceito, quanto à necessidade de 

cada pessoa ter graus crescentes de autonomia, no seu modo de levar a vida 

(construção do sujeito). Campos (2007) comenta, que geralmente, profissionais e 

equipes de saúde fazem promoção e prevenção “sobre” os usuários e não “com” a 

participação ativa deles  

duas expressões semelhantes e um abismo entre elas: “agir sobre” ou “agir 
com” as pessoas? Em consequência, os programas perdem a eficácia ao 
tentar manipular e controlar o desejo, o interesse e os valores das pessoas, 
em função das necessidades oriundas de normas estabelecidas pela 
epidemiologia ou pela lógica política ou administrativa. (p. 25) 

Quando Merhy (2004) aborda o trabalho em saúde, verifica que seu produto 

se constitui de atos em saúde cuja tecnologia permite intervir no mundo que é 

denominado problema de saúde e uma meta é clara: a satisfação de uma 

necessidade/direito do usuário final. Contudo, a produção da saúde vista pelo autor, 

é muitas vezes voltada para a produção de procedimentos (“procedimento centrada”) 

e não centrada no usuário e na escuta de suas necessidades. Sendo assim, o autor 

reforça um caminho de adequar melhor resultados nessa intervenção como: maior 

defesa possível da vida do usuário, maior controle dos seus riscos de adoecer ou 

agravar seu problema, e desenvolvimento de ações que permitam a produção de um 

maior grau de autonomia da relação do usuário no seu modo de estar no mundo. 



 50

Quando a necessidade se configura em ação, esta se relaciona ao conceito 

de demanda, conforme seu significado 

quantidade de um bem ou serviço que um indivíduo pode e está disposto a 
comprar para cada nível de preço estabelecido no mercado, desde que se 
mantenham inalterados todos os outros fatores que afetem o consumo 
desse bem. (BRASIL, 2005a, p. 25) 

A percepção de um problema de saúde gera demanda, mas a oferta de 

serviços de saúde provoca demanda, e isto faz com que a demanda esteja 

relacionada tanto à necessidade quanto com a oferta de serviços. Vissers (1998) 

avaliando a gestão de cuidados na saúde representou o esquema, como descrito na 

figura 3, e considera que demanda por serviços não significa ser o mesmo que 

necessidades e que uma gestão de saúde eficaz deve levar em conta a 

sobreposição entre necessidades, demanda e oferta de serviços. 

O autor resume que: o termo demanda significa o que os pacientes potenciais 

querem e expressam na busca de suprir suas necessidades; necessidades referem-

se a opinião do corpo profissional, que é aceita como legítima; e a oferta, representa 

a forma como os recursos são organizados e oferecidos. Na prática, é visto que essa 

condição de sobreposição não é alcançada e são compreendidas em situações 

advindas das sobreposições que se descrevem como: lista de espera, serviços 

frívolos e serviços impopulares, ou seja, a não coincidência entre necessidade, 

demanda e oferta faz com que boa parte das necessidades de saúde da população 

deixe de ser atendida. (VISSERS, 1998; RODRIGUES e SANTOS, 2011) 
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Figura 3: Relação entre necessidades, demanda espontânea e oferta de 
serviços secundários numa rede de saúde não organizada 
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Fonte: adaptação de Vissers, 1998, p. 80. 

A ocorrência de sobreposição entre a necessidade (o que os profissionais 

reconhecem como legítimo) e a demanda (o que os clientes querem), quando os 

recursos são insuficientes para atender essa demanda, tem como consequência as 

listas de esperas e, neste caso, a demanda/necessidades não são atendidas. Noutra 

situação, temos sobreposições incompletas como os serviços frívolos. Neste há a 

oferta, mas que não se configura uma real necessidade (por exemplo, a cirurgia 

estética). Por fim, os serviços impopulares apesar de se configurar uma 

necessidade, não são amplamente solicitados, como é o caso da prevenção. 

De qualquer forma, as três situações acima apontadas constituem um dos 

maiores desafios para promover a organização de uma rede de serviços de saúde, 

pois tanto a escassez quanto a abundância de oferta de densidades tecnológicas 

nos diferentes serviços, constituem componentes que sugerem a ocorrência das 

falhas de mercado como descritas no item 2.2 deste estudo. Um exemplo acontece 

como na indução da demanda pela oferta, que são proporcionados pelo sistema, ou 

seja, 
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[...] de algum modo, a forte densidade médica nas grandes cidades e a 
facilidade de acesso das populações à informação médica e às instituições 
de saúde são alguns dos factores que podem incentivar uma maior procura 
e, portanto, atrair os cidadãos para o consumo de cuidados de saúdes. 
(NUNES, 2005, p. 100) 

O risco moral atribuído a esse fenômeno é explicado por Nunes (2005), tanto 

no consumo por serviços como na oferta destes. Na oferta, o risco moral “reflecte o 

fenômeno da indução da procura; no consumo, o risco moral resulta da possibilidade 

de os cidadãos consumirem cuidados de saúde abusivamente” (p. 102). Vissers 

(1998) também alude a esta condição quando refere que 

Demand for health care services is strongly influenced by the supply of 
services. When a new technology is introduced it will almost inevitably lead 
to additional demand, resulting in new demand when the new technology is 
additional to instead of a substitute for existing ones. Specialists also have 
much influence on the demand for services because of the decisions made 
by them on the length of stay in case of an admission, or on the number of 
revisits in case of an outpatient treatment, or on the amount of diagnostic 
services needed. That is why we consider health care as a supply-driven 
system. (p. 79) 

Outra autora que chama a atenção para a indução da demanda pela oferta é 

OLIVEIRA (2008), que fez estudo em que correlacionou fatores que condicionam o 

acesso das populações aos serviços de saúde de maior nível de complexidade à 

oferta desses serviços, verificando que 

para os serviços de uso mais frequente, a probabilidade de internação 
aumenta com a disponibilidade de leitos e de atenção básica e com a 
capacidade de internação local [...] para os serviços de maior nível de 
complexidade, representados pela cirurgia de revascularização do 
miocárdio, a probabilidade de internação aumenta com a disponibilidade de 
leitos e de consultas em cardiologia nas regiões mais densamente 
ocupadas  [...] (p. 227) 

Tendo em vista todo esse contexto, é importante que a garantia do direito a 

saúde tenha a coordenação do Estado entre os diversos setores do mercado. É 

necessário que uma autoridade sanitária atue como regulador local/regional, 

articulando estratégias de descentralização de forma a manejar melhor as situações 

do mercado na saúde e a intervir contra os tipos de falhas de mercado aqui 

mencionados. 
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2.4. Integração dos diferentes níveis de complexidade 

2.4.1. Saúde da Família e organização da porta de entrada do sistema 

 

O SUS foi implantado com o objetivo de ampliar o foco de ação à saúde com 

base nas necessidades e anseios da população. O processo de construção 

configurou-se pelas LOS - 8.080 e 8.142, de 1990; as Normas Operacionais Básicas 

(NOB 1993 e 1996); NOAS (01/2001 e 01/2002) e o Pacto pela Saúde (2006). 

Mudanças e relações têm sido promovidas para responder às demandas crescentes 

dos cidadãos por serviços de saúde mais resolutivos e de melhor qualidade. 

(CAMPOS, 2003; VIANA et al, 2008; SCHWARTZ et al, 2010) 

Propõe-se que o acesso da população ao sistema de saúde seja, 

preferencialmente, pelos serviços de atenção básica, e com isso, a Estratégia Saúde 

da Família configura-se como prioritária para a sua reorganização. Assim sendo, a 

rede de serviços organizada de forma hierarquizada e regionalizada permite um 

conhecimento maior dos problemas de saúde da população numa área delimitada, 

favorecendo ações de vigilância em saúde, além das ações de atenção ambulatorial 

e hospitalar em todos os níveis de complexidade. (BRASIL, 2006a) 

De forma simplificada, os serviços da atenção básica qualificados têm 

capacidade para atender e resolver até 85% dos problemas que chegam até estes. 

Corresponde assim, a um conjunto de ações de saúde integrais, desenvolvidas por 

meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe e dirigidas a populações de território bem delimitado, pelas quais 

assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações. (idem, 2006a) 

Para compor esta organização espacial, o Ministério da Saúde implantou em 

1991 o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a partir de 1993 o 

Programa de Saúde da Família (PSF) sendo anunciado como estratégia de 

mudanças no modelo assistencial através da reorganização da prática assistencial 

centrada na família em substituição do modelo tradicional de organização do 

cuidado em saúde, historicamente voltado para a doença e no atendimento 

hospitalar. 
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Além das características acima, Merhy et al. (2006) aponta que a Unidade de 

Saúde da Família (USF) está inserida no primeiro nível de ações e serviços do 

sistema local de saúde, denominado atenção básica, hoje, atenção primária à 

saúde, estando ainda vinculada à rede de serviços de forma a garantir atenção 

integral aos indivíduos e famílias. Trabalha, dessa forma, com uma equipe 

multiprofissional, composta minimamente por um médico generalista ou médico de 

família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes 

comunitários de saúde (ACS), num território de abrangência definido e que é 

responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população adscrita a esta 

área. 

O espaço territorial passa a ser o locus operacional do PSF, pois que delimita 

a área de responsabilização de determinada equipe. A esta equipe, inscreve-se uma 

população de no máximo 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 

habitantes. O número de ACS suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, 

conta com um máximo de 750 pessoas para cada agente comunitário. Todos os 

integrantes da equipe, então, devem cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas 

semanais. (BRASIL, 2006a) 

O Ministério da Saúde ainda estabelece no processo de trabalho das equipes 

de saúde da família, a “definição precisa do território de atuação, mapeamento e 

reconhecimento da área adscrita, que compreenda o segmento populacional 

determinado, com atualização contínua.” (idem, 2006a, p. 26) 

Para Pinheiro (2001), o espaço-território é pensado na construção da 

integralidade, e afirma que, o cotidiano representa os aspectos de um lugar que é 

compartilhado entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições. Expressa assim, 

não somente as experiências de vida, na perspectiva individual, mas contextos de 

relações distintas que envolvem tanto pessoas, como coletividades e instituições em 

espaços e tempos determinados. 

Sendo assim, a territorialização constitui a base do trabalho das equipes de 

saúde da família para a prática da vigilância em saúde, e para realizar esse intento, 

seria necessário o reconhecimento e mapeamento do território, segundo a lógica das 

relações entre condições de vida, saúde e acesso às ações e serviços de saúde, 

como orienta a Portaria GM/MS nº 648. (BRASIL, 2006a) 
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Nesta reflexão, compreende-se que o significado de território em saúde não 

deve corresponder somente a um espaço geográfico com seus limites políticos e 

administrativos, mas há um espaço de interação população-serviços, no nível local. 

As pessoas vivem, trabalham e estabelecem relações em seu papel ativo, 

modificando as dinâmicas ali estabelecidas. (MONKEN e BARCELLOS, 2005; 

TEIXEIRA e VILASBÔAS, 2008) 

Trago aqui as orientações encontradas na Política Nacional de Atenção 

Básica que estabelece as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 

para a Estratégia Saúde da Família, contudo, o que ainda observamos na prática 

está na dificuldade em a Atenção Primária exercer seu papel protagônico, na rede 

de atenção à saúde, ou até mesmo, no reconhecimento desta como o nível 

fundamental de um sistema de atenção à saúde. 

Mendes (2009) refere que no caso brasileiro, ainda o sistema de saúde 

apresenta características de um sistema fragmentado, fortemente hegemônico e que 

não se integra, contribuindo para uma rede de atenção a saúde que age de maneira 

isolada, sem comunicação, incapaz de prestar uma assistência contínua à 

população. O resultado é que estes sistemas se voltam para a atenção das 

condições agudas e aos eventos de agudização das condições crônicas, trazendo 

impactos negativos aos indicadores de saúde. 

Neste estudo, pensamos, de forma simplificada, numa representação 

esquemática do que a organização da demanda trazida pela Estratégia Saúde da 

Família (descrita na Figura 4 abaixo) no qual, inserimos na relação entre 

necessidades, demanda e oferta, a demanda justificada pelas necessidades dos 

profissionais de saúde do SF no encaminhamento dos usuários para um nível de 

maior complexidade dentro do sistema de saúde. 
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Figura 4: Relação entre necessidades, demanda espontânea e oferta de 

serviços secundários numa rede de saúde com Saúde da Família organizada 
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Fonte: adaptação de Vissers, 1998, p. 80. 

É possível identificar que a área sobreposta (em cinza) onde a necessidade 

real se transforma em demanda se amplia se comparamos com a representação da 

figura 3, assim como diminui em parte a procura inapropriada pelos serviços de 

saúde ou mesmo a oferta inadequada de serviços, numa situação onde não existem 

necessidades. Isso permite prever o uso racional dos serviços de saúde num 

sistema de saúde integrado. 

Starfield (2002, p. 20) cita que a “atenção médica eficaz não está limitada ao 

tratamento da enfermidade em si, deve considerar o contexto no qual a doença 

ocorre e no qual o paciente vive”, e a Estratégia Saúde da Família proporciona este 

tipo de abordagem, pois traz as necessidades de um território, se antevendo 

inclusive, no direcionamento de situações ou problemas de saúde. Ela se respalda 

no referencial da vigilância em saúde, que organiza seu processo de trabalho nos 

seus três pilares: organização das ações a partir do território e problemas de saúde 

e a intersetorialidade. 
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2.4.2.  Organização dos serviços secundários 

 

O nível secundário de atenção à saúde é descrito como um “tipo de serviço 

que apresenta atendimento ambulatorial especializado, concentrando-se nas 

cidades de médio e grande porte e nas regiões economicamente mais 

desenvolvidas” (COHN e ELIAS, 1999, p. 77). Enquanto componente de uma rede 

de serviço, “a atenção especializada geralmente exige mais recursos do que a 

atenção básica porque é enfatizado o desenvolvimento e o uso de tecnologia cara 

para manter viva a pessoa enferma.” (STARFIELD, 2002, p. 20) 

Junges e Dode (2010?) referem que a atenção secundária encontra-se em 

posição intermediária entre os cuidados primários e o nível terciário. Compreendem 

serviços especializados ambulatoriais e hospitalares, o que comporta equipamentos 

com grau intermediário de inovação tecnológica, assim como, no nível dos 

profissionais devidamente treinados para atender as situações não resolvidas no 

nível primário. 

Outras referências internacionais como a PAM Pohly’ Net Guide (2010) e 

Bestforhealth (2010), definem o conceito de cuidados secundários como serviços 

prestados por médicos especialistas, os quais não têm o primeiro contato com os 

pacientes como, por exemplo: cardiologista, urologista, dermatologista. Dessa forma, 

os pacientes cujas necessidades são muito amplos ou especializados a ser geridas 

em cuidados primários são encaminhados para os serviços mais especializados, a 

exemplo da Inglaterra onde todos os pacientes devem procurar primeiramente o 

cuidado de prestadores de cuidados primários e, em seguida, se refere ao ensino 

secundário e / ou prestadores de ensino superior, quando necessário. 

A organização da oferta dos serviços num sistema de saúde também é 

referido nos documentos da OPAS, quando desenvolveu a proposta dos Sistemas 

Locais de Saúde (SILOS) em 1989. A ênfase dessa proposta seria a organização do 

sistema a partir do nível primário, no qual a população teria acesso preferencial e 

acolhimento estável e permanente, sendo considerada a porta de entrada do 

sistema. O encaminhamento para o atendimento especializado (secundário) ou 

hospitalar (terciário), através da referência, ocorreria a partir dos médicos 

generalistas ou clínicos do primeiro nível de atenção. (RODRIGUES e SANTOS, 
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2011) 

O Pacto pela Vida, definido pela Portaria nº 399/GM considera que durante o 

processo de regionalização, o desenho da região proposto possa viabilizar o acesso 

tanto na atenção básica como na média complexidade, ou seja, um desenho que 

considere os parâmetros de incorporação tecnológica que compatibilizem economia 

de escala com equidade no acesso. O desenho deve garantir a integralidade da 

atenção e para isso, as regiões devem pactuar entre si arranjos inter-regionais, se 

necessário, com agregação de mais de uma região em uma macrorregião; o ponto 

de corte de média e alta-complexidade na região ou na macrorregião deve ser 

pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a partir da realidade de cada 

estado (BRASIL, 2006b). 

A referência e a contra-referência constituem uma definição de fluxos 

orientados para o suprimento de necessidades (do paciente e do profissional de 

saúde), e integra os serviços primários, secundários e terciários de saúde. Contudo, 

Giovanella et al (2009, p. 783) referem que 

os resultados apontam avanços na integração da Saúde da Família à rede 
assistencial, propiciando o fortalecimento dos serviços básicos como 
serviços de procura regular e porta de entrada preferencial, todavia 
permanecem dificuldades de acesso à atenção especializada. 

Mendes (2009) ressalta que em parte essa dificuldade se amplia nos sistemas 

fragmentados, pois “os diferentes pontos de atenção secundária e terciária atuam de 

forma isolada, sem uma comunicação ordenada com os demais componentes da 

rede e sem a coordenação da atenção primária à saúde.” (p. 169)  

Junges e Dode (2010?) referem que existe um ponto de estrangulamento na 

assistência a saúde nos níveis de especialidades, o que inclui apoio diagnóstico e 

terapêutico, a média e alta complexidade, e apontam para a magnitude dos gastos 

com a assistência a saúde neste nível de atenção: 

De um lado, os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) convivem com 
uma grande pressão de demanda por estes recursos assistenciais, à qual 
não se consegue responder, gerando muitas vezes longas filas de espera 
para alguns procedimentos. Por outro, estes serviços representam vultosos 
gastos para orçamento da saúde. (idem, p. 4) 

Magalhães Junior (2002 apud JUNGES DODE, 2010?, p. 4) evidencia esta 

situação num estudo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, onde constatou-se “um aumento de 22,7% nos gastos com atenção 
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secundária e um aumento em média de 24,5% no número de procedimentos 

realizados entre o ano de 2000 e 2002.” 

A integralidade da atenção constitui um dos princípios fundamentais do SUS, 

e sua garantia deveria constituir uma responsabilidade do sistema de saúde. Hartz e 

Contandriopoulos (2004) e Mendes (2010) referem que este conceito está 

relacionado ao de integração de serviços, por meio de redes assistenciais, mas 

torna-se indispensável desenvolver mecanismos de cooperação e coordenação 

desses serviços, de forma a estruturar uma gestão eficiente e responsável com os 

recursos coletivos, e que estes respondam às necessidades de saúde de 

populações em seus territórios. Guimarães; Amaral e Simões (2006) em estudos 

sobre a rede urbana da oferta de serviços apresentaram resultados que no Brasil, a 

rede de serviços  

É ao mesmo tempo, não inclusiva, sobreposta, amplamente desigual na 
distribuição regional e concentrada nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. 
Observa-se a existência de grandes áreas de deficiências absolutas em 
equipamentos, instalação física e recursos humanos – mesmo aqueles com 
baixos níveis de complexidade – além de um sistema de cidades poroso, 
com a virtual inexistência de centros urbanos de hierarquia intermediária. (p. 
01) 

Compreende-se que a estruturação de uma rede, que atenda as 

necessidades da população também perpassa por fatores que são indicados pela 

OMS desde 2003, no qual o órgão propõe que os sistemas de saúde sejam 

reorientados, em função do aumento das condições crônicas entre os problemas de 

saúde no mundo. Em resumo, o documento expressa, que os sistemas de saúde 

foram organizados para atender o modelo de tratamento de casos agudos e 

episódicos. Porém, com o decréscimo das doenças transmissíveis e o rápido 

envelhecimento da população, incluindo o crescimento das condições crônicas, ao 

longo dos anos, foram determinantes no atual descompasso existente entre os 

problemas de saúde, e as redes de atenção à saúde. (OMS, 2003) 

O relatório da OMS (2003) evidencia que as condições crônicas constituem 

problemas de saúde, que requerem gerenciamento contínuo por um período de 

vários anos ou décadas, tendo um ponto em comum: elas persistem e necessitam 

de um certo nível de cuidados permanentes. Nesta perspectiva, as condições 

crônicas abrangem uma categoria vasta de agravos, sem que hajam relações entre 

si, como: condições não transmissíveis (doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, 
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asma); doenças transmissíveis (HIV/AIDS); distúrbios mentais de longo prazo 

(depressão, esquizofrenia) e as deficiências físicas/estruturais contínuas 

(amputações, cegueira e transtornos das articulações). Portanto, é sugerido pelo 

órgão que seja criado ou redesenhado os sistemas de saúde que sejam capazes de 

gerir com maior eficácia os problemas de saúde de longo prazo. 

Rodrigues e Santos (2011) referem que “o aumento das condições crônicas é 

um dos principais fatores do maior gasto com saúde em todo o mundo” (p. 57) e a 

OMS (2003) aponta que só nos Estados Unidos, as despesas médicas relacionadas 

à hipertensão arterial representaram cerca de 12,6% do gasto total do país, com 

atenção à saúde no ano de 1998. É descrito também, que as condições crônicas são 

responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo, e a 

problemática se amplia, pois se prevê que no ano de 2020, 80% da carga de 

doenças no mundo deve advir de problemas crônicos. 

Os estudos brasileiros aqui referidos, já evidenciam a situação na qual a 

atenção mais especializada, por atender agravos de saúde mais complexos e que 

necessitam de intervenções ao longo do tempo, precisa ser melhor gerida para 

permitir acesso aos cidadãos que dela necessitam. Roese e Gerhardt (2008), ao 

estudarem a utilização da rede local de saúde pelos usuários que acessam dois 

serviços de média complexidade, observaram que o aumento do número de 

internações clínicas (48,7%) pode estar relacionado à transição demográfica, com 

consequente envelhecimento da população, e aumento das doenças crônicas e 

degenerativas. 

As mudanças dos problemas de saúde ocorridas ao longo dos anos, preveem 

um acompanhamento mais amplo do tratamento das condições crônicas que é 

prolongado e exige atenção continuada, o que envolve medidas de controle (muito 

relacionada a mudanças do estilo de vida), a facilidade de acesso nos diferentes 

níveis hierárquicos do sistema, além da maior integração das ações realizadas 

nesses níveis, e pela equipe profissional. (Rodrigues e Santos, 2011) 
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2.4.3.  “Eclipse”: a aproximação de uma oferta organizada para os serviços 

secundários 

 

A importância atribuída à atenção primária no Relatório Dawson nos remete 

ao conceito estabelecido como consenso mundial, a de que é reconhecida como um 

dos componentes-chave de um sistema de saúde eficaz (OPAS/OMS, 2005). A OMS 

(2003) em seu relatório sobre as condições crônicas, traz que estas surgem 

basicamente no nível primário de atenção, e devem ser tratadas principalmente 

nesse âmbito, contudo, há necessidade de se reformular sua abordagem 

assistencial (que ainda está voltada para condições agudas e para as necessidades 

mais urgentes dos pacientes), e que esta tenha impacto junto ao sistema que a 

compõe, fornecendo argumentos mais fortes em seu favor, de forma a alcançar um 

cuidado universal, integrado e abrangente. (OPAS/OMS, 2005) 

Starfield (2002) reconhece que a atenção primária no sistema de saúde 

oferece atendimento acessível e aceitável para os pacientes; assegura a 
distribuição equitativa de recursos de saúde; integra e coordena serviços 
curativos, paliativos, preventivos e promotores de saúde; controla, de forma 
racional, a tecnologia da atenção secundária e os medicamentos; e 
aumenta a relação custo-efetividade dos serviços por meio de 12 
características. (p. 52) 

A atenção primária atende e maneja as múltiplas necessidades dos usuários 

em suas queixas “confusas” que não podem ser encaixadas em diagnósticos 

diretamente especializados, pois estes devem ser conhecidos com mais 

profundidade. As funções da atenção primária sugeridos por Starfield (2002) 

constituem: 

  Primeiro contato – sendo o acesso o uso oportuno de serviços 

pessoais de saúde e acessibilidade, a possibilidade de as pessoas 

chegarem aos serviços, sendo o ponto de entrada no sistema de 

serviços de saúde; 

 Longitudinalidade – é uma relação pessoal de longa duração entre 

profissionais de saúde e os pacientes de suas unidades; 

 Integralidade – mecanismo importante no reconhecimento da atenção 

primária sobre a completa variedade de necessidades relacionadas à 
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saúde do paciente e a disponibilidade dos recursos para abordá-las; 

 Coordenação – estado de estar em harmonia numa ação ou esforço 

comum. Sua essência é a disponibilidade de informações; 

 Centralização na família – considera os usuários dentro de seus 

ambientes, sua família e sua exposição ameaças à saúde; 

 Orientação para a comunidade – reconhecimento para as 

necessidades dos usuários que ocorrem num contexto social; 

 Competência cultural – reconhecimento das necessidades especiais 

das subpopulações. 

A Estratégia Saúde da Família apresenta em suas bases organizativas, as 

mesmas funções da atenção primária acima apontadas, sendo o contato preferencial 

dos usuários com o sistema de saúde (primeiro contato), e além desses, 

complementam alguns princípios organizativos que são: a heterogeneidade; o 

impacto; a realidade; a orientação por problemas; a co-responsabilidade; a 

adscrição; a hierarquização, a programação local; a intersetorialidade. (COSTA e 

CARBONE, 2004) 

A construção de sistemas de saúde com base na atenção primária (atenção 

básica, no Brasil) vem sendo estimulado pelos órgãos como OPAS/OMS desde 

2003, e esse sistema é composto por um conjunto central de elementos funcionais e 

estruturais, que garantem a cobertura e o acesso universal à população, ampliando 

a equidade. Essa construção é regida por princípios que fornecem base para 

impulsionar as políticas de saúde, que são: a receptividade às necessidades de 

saúde das pessoas; serviços orientados à qualidade; responsabilização 

governamental; a sustentabilidade; a participação e a intersetorialidade (OPAS/OMS, 

2005). 

No Brasil, nos dois estudos aqui trazidos, observam-se algumas 

particularidades quanto à adequação da oferta e o preparo dos profissionais, pois se 

verifica grande o número de equipes de saúde da família sem médico, e mesmo ao 

longo do tempo, não houve políticas que contribuísse para profissionalizar a função 

de médico generalista (ARANTES, 2004; SILVA, 2008). Outra questão observada, é 

que se toma como suficiente um médico para atender uma população adscrita de 
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3.000 a 4.000 habitantes, enquanto que nos países europeus, esse número médio 

está na esfera de 1.030 a 2.500 habitantes. Ocorre também uma alta rotatividade 

desses profissionais (70% permanecem menos de dois anos). (SILVA, 2008) 

Silva (2008) diz que, uma das principais dificuldades enfrentadas pelo SUS, é 

a demanda reprimida na média complexidade. As causas da demanda reprimida são 

inúmeras, tendo a ver, entre outras, com a falta de financiamento para essa área de 

atenção e outra que ocorre constantemente, a falta de resolutividade da atenção 

básica no encaminhamento para as especialidades e que contribui para longas filas 

de espera pelo atendimento. O autor orienta possíveis formas de solução para essa 

situação complexa: 

 Ampliação do escopo de ação da atenção básica – não existe uma 

distinção precisa entre o que cabe ao generalista e o que deve ser 

encaminhado ao especialista. Sendo assim, é necessário ampliar o 

escopo de ação, tendo o médico generalista numa posição primária de 

atuação junto ao usuário, sendo o especialista acessível somente após 

a referência nesse nível de atenção. 

 Integração matricial dos especialistas com a atenção básica – garantia 

da retaguarda para as equipes de saúde da atenção básica que se 

apresenta em duas funções: a transferência de conhecimento 

especializado aos profissionais da atenção básica, nos processos de 

educação permanente e implementação de formas inovadoras e 

itinerantes de assistência especializada, operando na redução de 

usuários para outros níveis de atenção, regulando assim, o 

encaminhamento destes. (idem, 2008) 

Silva (2008) ainda refere que 

o aperfeiçoamento da atenção primária é condição indispensável para 
organização das redes de atenção à saúde. O território das equipes de 
saúde é um lócus privilegiado para a promoção e vigilância em saúde e para 
a resolução da grande maioria dos problemas assistenciais apresentados 
pelos usuários. É também na atenção básica que deve ser ordenada a 
atenção, quando for necessário o encaminhamento do usuário a outros 
pontos da rede. (p. 169) 

Sendo assim, a proposta pensada para este estudo esteve em torno de 

questões, que estão representados no esquema da Figura 5. Adequar a oferta de 
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serviços de saúde do nível secundário conforme as necessidades apontadas pela 

demanda programada da atenção primária, sendo esta representada pela ESF. No 

esquema, observa-se que há um maior direcionamento da oferta quando esta se 

aproxima da demanda e das necessidades, já que amplia ainda mais a área de 

sobreposição, formando quase um eclipse. 

A organização da oferta a partir da atenção primária constitui um desafio 

como afirmaram os autores anteriormente citados. Assim, realizar um estudo que 

considerasse a oferta de serviços secundários de atenção para o território da AP 3.1 

necessitou de se levantar de dados populacionais e epidemiológicos dos sistemas 

de informações desta localidade, ponto este de muita relevância para a análise, pois 

foi possível compreender as necessidades de saúde conforme a realidade deste 

distrito, suas particularidades e, por fim, revisar essas necessidades a partir dos 

parâmetros da Portaria GM/MS nº 1.101/02. Neste contexto, compreender a 

complexa rede que determina a procura pelos serviços de saúde e proporcionar 

melhor resolutividade entre dois níveis de atenção, dentro de suas realidades, 

constituiu um exercício dinâmico e necessário para a adequação de uma oferta 

condizente com as necessidades, além do uso racional de todos os recursos 

disponíveis nesta estrutura. 

Figura 5: Relação entre necessidades, demanda espontânea e oferta de 
serviços secundários numa rede de saúde com Saúde da Família organizada 

Necessidade

Oferta de 
serviços 

secundários

Demanda 
programada 

(SF)

Demanda 
espontânea

Necessidades 
não atendidas

Serviços 
supérfluos 
(frívolos)

Necessidade

Oferta de 
serviços 

secundários

Demanda 
programada 

(SF)

Demanda 
espontânea

Necessidades 
não atendidas

Serviços 
supérfluos 
(frívolos)  

Fonte: adaptação de Vissers, 1998, p. 80. 
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3. PROBLEMA, OBJETIVOS E MÉTODOS 

3.1. Problema, premissas e questão norteadora 

3.1.1 Problema 

 

Diversos estudos chamam a atenção para insuficiências e desigualdades na 

organização da oferta de serviços de média e alta complexidade de saúde no Brasil, 

o que inclui os serviços de natureza secundária, que dificultam o acesso da 

população aos mesmos (OLIVEIRA, 2005; GUIMARÃES; AMARAL e SIMÕES, 2006 

e TRAVASSOS et al, 2000). O relatório da 11ª Conferência Nacional de Saúde 

aponta o mesmo problema (BRASIL, 2003a). As unidades secundárias de saúde no 

Brasil não são, em geral, planejadas para atender as necessidades de saúde da 

população, voltando-se fundamentalmente para uma demanda espontânea não 

organizada, o que contribui para que não ofereçam um apoio adequado à Saúde da 

Família, em termos da oferta de consultas e exames especializados. 

 

3.1.2. Premissas 

 

Foram seguintes as premissas consideradas neste estudo: 

 Nos modelos ‘dawsonianos’ de sistema de saúde as unidades de cada 

nível de atenção tem definidos os seguintes pré-requisitos: modelo de 

atenção definido; população adstrita, ou adscrita; território de cobertura; 

planejamento da oferta em relação às necessidades da população; e 

regulação adequada do acesso aos seus serviços; 

 A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) determinou em 

2009, que as CAP elaborassem o planejamento das suas redes regionais 

de saúde através da lógica dos TEIAS, o que inclui a compreensão de 

toda a rede que compõe cada região de saúde (AP) o que focalizaria a 

relação entre as unidades secundárias e as unidades de atenção primária, 

inclusive de SF; 
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 As unidades de atenção secundária na Cidade do Rio de Janeiro, até o 

momento, não têm organizados e definidos os pré-requisitos de um 

modelo ‘dawsoniano’ de um sistema de saúde, contudo, a Subsecretaria 

de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV) em 

agosto de 2010 organizou um Guia de Referência Rápida chamada 

Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde e que orienta 

profissionais, população e gestores sobre as ações de saúde na atenção 

primária e a revisão da rede de saúde esclarecendo a organização dos 

demais níveis de atenção (SMSDCRJ, 2010); 

 Existiam 247 equipes SF no MRJ, sendo 78 Equipes de Agentes 

Comunitários de Saúde (EAS) e 169 ESF até abril/2010 e em março de 

2011, contamos com 326 ESF e 132 EAS (CNES, 2011); 

 Considerar as consultas em ambulatórios de especialidades existentes na 

AP 3.1, revendo essa oferta nas unidades de saúde através do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), sabendo que o 

ambulatório do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) deve figurar como 

um ambulatório de referência para a rede, sem agenda aberta e 

oferecendo apenas consultas pré-internação para os casos 

encaminhados. 

 

3.1.3. Questão norteadora 

 

A questão norteadora que propiciou o desenvolvimento deste estudo de 

dissertação foi formulada da seguinte forma: os parâmetros assistenciais sugeridos 

pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº. 1.101/2002) para consultas de 

especialidades, podem ser correlacionados a indicadores de morbi-mortalidade 

extraídos dos bancos de dados do SUS (SIM e SIH), de forma a serem considerados 

para a adequação da oferta dos serviços secundários às necessidades da atenção 

primária? 
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3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a adequação dos parâmetros assistenciais oficiais para a 

organização da oferta do nível secundário de atenção, da rede de serviços de saúde 

AP 3.1, a partir dos dados epidemiológicos do Sistema de Informação Hospitalar do 

SUS – SIH/SUS e o Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, nos anos de 

2008 e 2009 

. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos do estudo são: 

 Levantar e mapear o perfil da oferta de serviços especializados de saúde 

da AP 3.1; 

 Analisar as variáveis de consultas de cardiologia e endocrinologia 

levantadas dos dados epidemiológicos do SIM e SIH da AP 3.1, para o 

planejamento da oferta de consultas especializadas necessárias para o 

apoio à população atendida pela atenção primária; 
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4. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

4.1. Natureza do estudo 

 

Por permitir uma compreensão ampla da realidade estudada, este estudo teve 

abordagem quali-quantitativa, de natureza ao mesmo tempo descritiva e analítica 

(explicativo). Para dimensionar a oferta dos serviços do nível secundário de atenção, 

foi necessário compreender os fatores que estão atrelados às necessidades de 

saúde da população da AP 3.1. Minayo (2006) refere que a combinação dos 

métodos quantitativos e qualitativos  

[...] tem a ver como caráter do objeto específico de conhecimento aqui 
tratado: com o entendimento de que os fenômenos sociais há possibilidade 
de se analisarem regularidades, frequências, mas também relações, 
histórias, representações, pontos de vista e lógica interna dos sujeitos em 
ação. (p. 63) 

O método adotado pode ser caracterizado como de natureza descritiva, pois 

“visam descrever as características de determinado grupo, população, instituição ou 

fenômeno – servem para: avaliar a qualidade do atendimento de algum órgão ou 

serviço, opiniões, atitudes, crenças, ou verificar a associação entre variáveis.” (GIL, 

1994, p. 45-47 e TRIVIÑOS, 1987, p. 112). Como o estudo aborda a análise de 

situação de saúde de uma região definida (AP 3.1) constitui um estudo ecológico 

descritivo que, segundo Medronho, se caracteriza pelo fato de que 

[...] a unidade de análise é uma população ou um grupo de pessoas, que 
geralmente pertence a uma área geográfica definida [...] procuram avaliar 
como os contextos social e ambiental podem afetar a saúde de grupos 
populacionais. (2009, p. 265) 

Neste estudo, os dados epidemiológicos de morbimortalidade obtidos do SIH 

e SIM (variáveis independentes), referentes ao território da AP 3.1, foram 

correlacionados ao número de consultas estimado pela Portaria GM/MS nº 1.101/02, 

parâmetros assistenciais de necessidades de serviços de saúde estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde (variável dependente). 

A coleta de dados primários utilizada foi a aplicação de questionário baseado 

no método Delphi, no qual, os painelistas foram médicos que atuam na assistência, 

na academia e na gestão. Por esta etapa de coleta, buscou-se estabelecer a 

correspondência entre as especialidades médicas previstas na Portaria GM/MS nº 
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1101/2002 e os capítulos da atual Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

utilizado pelo SIH e pelo SIM. 

De forma resumida, a pesquisa pretendeu rever a relação entre os dados 

epidemiológicos levantados e a necessidade de consultas especializadas o que 

possibilitou adequar a oferta desses serviços de saúde para a população residente 

na área de estudo, com base nos parâmetros da Portaria GM/MS nº 1101/2002, 

adequados pela consideração do resultado da análise de correlação e regressão 

linear dos dados epidemiológicos relativos à população residente. Todas as etapas 

metodológicas serão descritas a seguir. 

 

4.2. Cenário de pesquisa 

 

O estudo foi realizado na Área de Planejamento 3.1, do MRJ. De forma a 

descrever melhor o cenário de pesquisa, apresentaremos primeiramente a cidade do 

Rio de Janeiro pela influência desta sobre o sistema de saúde das dez Áreas de 

Planejamento existentes, e neste a AP 3.1, que passa a ser descrita dentro de sua 

territorialidade. 

 

4.2.1 A Cidade do Rio de Janeiro e sua rede de serviços de saúde 

 

A Cidade do Rio de Janeiro é uma metrópole nacional, com população de 

6.320.446 habitantes, em 2010 (BRASIL, 2010). Capital do país, no Império e na 

República, até 1960, quando a capital do Brasil mudou-se para Brasília, foi sede das 

principais instituições públicas de saúde do país e palco de importantes reformas na 

área. Já em 1921, a rede de serviços da Cidade sofria o impacto da Reforma Luís 

Barbosa que dava ênfase ao atendimento pelo Estado de serviços de pronto-

socorro, ou urgência, oferecidos pela administração municipal. (TEIXEIRA, 2004, p. 

50) 

Em 1933, o Governo Getúlio Vargas instituiu os Institutos de Aposentadorias 

e Pensões (IAPs), que deram origem a alguns dos principais hospitais públicos 
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existentes até hoje na Cidade (RODRIGUES e SANTOS, 2011). Na mesma época, o 

interventor federal na capital, Pedro Ernesto, fez a Reforma da Assistência 

Municipal, em decreto promulgado no dia 8 de junho de 1933, que procurava criar 

condições para “prestar assistência médica, hospitalar e social aos munícipes do 

Distrito Federal” (PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL, 1933, artigo 1) mas, ao 

mesmo tempo, dava importância ao atendimento gratuito de “extrema urgência” para 

a “população necessitada”. (TEIXEIRA, 2004, p. 37 e 41) 

Desde a primeira metade do século XX, portanto, passou-se a dar grande 

importância aos serviços de urgência/emergência na Cidade. Até hoje, a Cidade 

conta com diversos “hospitais de emergência”, que têm neste tipo de serviço a 

principal porta de entrada. 

A história do município, desde quando era capital federal “deixou marcas na 

política, na cultura administrativa e na própria história de sua saúde pública”. Antiga 

sede dos IAPs, do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e do Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), foi o município que 

contou com mais unidades federais dos mesmos, que conviveram com as unidades 

municipais com forte cultura ‘emergencista’ (RJ, 2005a, p. 3). Além disso, o 

município conta com diversas unidades hospitalares de ensino federais e uma 

estadual, geridas pelo Ministério da Educação e pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), tudo isso levou a que o Rio de Janeiro se tornasse o município 

com a maior oferta de hospitais públicos do SUS no país. (KUSCHNIR, 2009) 

Apesar da imensa rede hospitalar, a rede de saúde do Município de Janeiro 

apresenta sérios problemas, resumidos no diagnóstico situacional do Plano Estadual 

de Saúde de 2001 da seguinte forma: 

 Insuficiente cobertura de atenção primária, especialmente do Programa 

Saúde da Família; 

 Dificuldades de acesso para atendimento de média e alta complexidade; 

 Deficiência na prestação de assistência hospitalar – hospitais pouco 

integrados à rede de ações e serviços de saúde. (BRASIL, 2005b) 
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A cidade do Rio de Janeiro é dividida em cinco Áreas de Planejamento1, 33 

Regiões Administrativas e 160 bairros (OLIVEIRA 2008; ALEM 2010). Segundo o 

Censo Demográfico de 2010 a população é totalmente urbana. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do MRJ referente o ano de 2000, classificado como 

alto, estava em 0,84. (IPP, 2010) 

As AP são subdivididas no setor de saúde, totalizando 10 áreas de 

planejamento em saúde - AP 1.0, AP 2.1 e AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2 e AP 3.3, AP 4.0, 

AP 5.1, AP 5.2 e AP 5.3 – conforme apresentado no mapa a seguir (Figura 6). As 

Áreas de Planejamento Sanitário foram criadas a partir da Resolução n. 431, de 14 

de abril de 1993, “na tentativa de viabilizar a regionalização das ações e serviços de 

saúde com a implementação (sic) do SUS no município do Rio de Janeiro”. (BRASIL, 

2005b). 

Figura 6: Rio de Janeiro, mapa das Áreas de Planejamento de Saúde (APs) e 

Regiões Administrativas – 2004 

 
 

Fonte: IPP/SMU-MRJ. Mapa Nº 1370, 2010. 

                                            

1  Dos estudos realizados pela Comissão do Plano da Cidade (COPLAN), instituiu-se a divisão 

territorial da cidade, com a estrutura organizacional de Áreas de Planejamento denominadas por “AP” 

e Regiões Administrativas denominadas “RA” e a delimitação dos bairros, conforme Decreto N. 3157 

e Decreto N. 3158 de 23 de julho de 1981. (RJ, 1981) 
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Cada AP de saúde tem:  

 Uma Coordenadoria de Saúde (CAP); e 

 Um Conselho Distrital de Saúde (BRASIL, 2005b). 

Apesar dessa organização e da participação presente dos conselhos de 

saúde, além é claro de sua importância enquanto autoridade sanitária, as CAP 

enquanto regiões de saúde no MRJ ainda encontram desafios para alcançar esta 

meta – regiões de saúde, visto que estas enfrentam diversas dificuldades de ordem 

financeira, técnico-administrativa e política, que por muitas vezes que obstaculizam e 

limitam suas ações, tornando-as mais uma instância burocrática envolvida na 

resolução de problemas emergenciais. (BRASIL, 2005b) 

Quando se verifica a distribuição da população por grandes faixas etárias, 

pode-se dizer que a população da AP 3.1 é mais jovem que a do Município como um 

todo, como se pode ver nos dados da Tabela 1, a seguir. 

Tabela 1: Município do Rio de Janeiro e AP 3.1, distribuição da população por 
grandes faixas etárias, 2010 

N % N %

0 a 10 759.791         12,0        114.427  12,9        
11 a 20 1.030.825      16,3        156.416  17,6        
21 a 59 3.588.979      56,8        499.385  56,3        
60 e mais 940.851         14,9        116.323  13,1        
Total 6.320.446      100,0      886.551  100,0      

MRJ AP 3.1Grandes 
faixas 
etárias

 
Fonte: IPP, disponível em: Armazém de Dados, Tabela 2960,  

acesso em 26-05-2011 

 

4.2.2 O território da CAP 3.1 

 

A Área de Planejamento 3.1 faz parte da subdivisão da Área de Planejamento 

3, compreendido numa área territorial de aproximadamente 86 Km2, com uma 

população de 886.551, segundo Censo Demográfico de 2010. Sua densidade 
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demográfica é de aproximadamente 91.497 habitantes/Km2, representando a 

segunda AP mais populosa do MRJ (14%). A AP 3.1 possui 28 bairros e atualmente 

06 Regiões Administrativas (RA), que são descrito na Tabela 2. 

Os bairros da CAP 3.1 se dividem, conforme Plano Diretor da CAP 3.1, em 

três Subsistemas – Subsistema Leopoldina Norte que abrange os bairros da XI e 

XXXI Regiões Administrativas; Subsistema Ilha que abrange apenas a XX RA e o 

Subsistema Leopoldina Sul, que inclui em seu território a X RA, XXIX RA e a XXX 

RA. A figura 7 mostra a distribuição dos respectivos Subsistemas. 

Figura 7: Município do Rio de Janeiro, subsistemas da AP 3.1 
e respectivas populações, 2010 

 

Fonte: SMSDCRJ/CAP 3.1, 2011. 



 74

Tabela 2: Município do Rio de Janeiro, AP 3.1, por Regiões Administrativas, 

bairros, área, população e densidade demográfica, 2010 

Sub-
sistema

RA Nº de 
bairros 

(1)

Bairros (1) Área 
(km2) (1)

Habitan-
tes 

(2010)

Hab/km2 

(2)

SLS X Ramos 4 Manguinhos, Bonsucesso, 
Ramos, Olaria

11,3 153.177 13.555

SLN XI Penha 3 Penha, Penha Circular, Brás de 
Pina

13,96 185.716 13.303

S ILHA XX Ilha do 
Governador

15 Ribeira, Zumbi, Cacuia, 
Pitangueiras, Praia da Bandeira, 
Cocotá, Bancários, Freguesia, 
Jardim Guanabara, Jardim 
Carioca, Tauá, Moneró, 
Portuguesa, Galeão, Cidade 
Universitária

41,45 212.574 5.128

SLS XXIX Complexo do 
Alemão

1 Complexo do Alemão 2,96 69.143 23.359

SLS XXXX Maré 1 Maré 4,26 129.770 30.462

SLN XXXI Vigário Geral 4 Cordovil, Parada de Lucas, 
Vigário Geral, Jardim América

11,41 136.171 11.934

Total - 28 - 85,34 886.551 91.407

 

Fontes: (1) www.armazemdedados.rio;rj.gov.br; Quadro 1719; acesso em: 17/04/2011. 

(2) www.armazemdedados.rio;rj.gov.br; Tabela nº 2961; acesso em: 20/05/2011. 

O Índice de Desenvolvimento Humano da AP 3.1 está representado na tabela 

3, a seguir, e, neste a RA de Vigário Geral integrava a RA da Penha, contudo em 

levantamento pelo Instituto Pereira Passos2 (IPP), este bairro constava na 107ª 

posição dentre os bairros do MRJ, com IDH de 0,763. A Ilha do Governador 

apresenta-se na primeira posição na AP 3.1 (apesar de sua posição no MRJ estar na 

10ª), e os dois piores índices do município estão a Maré (0,719) e Complexo do 

Alemão (0,709). 

                                            
2 Fonte: Tabela nº 1172 – IDH por ordem de IDH, segundo bairros ou grupos de bairros, 2000. 

Disponível em: www.armazendedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 25/05/2011. 
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Tabela 3: Município do Rio de Janeiro, AP 3.1, Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH) ordenado, segundo as Regiões Administrativas, 2000 

Ordem 
segun-

do o IDH

RA Esperança 
de vida ao 
nascer (em 

anos)

Taxa de 
alfabe-
tização 

de 
adultos 

(%)

Índice 
de 

longevid
ade (IDH-

L)

Índice  
de    

educaçã
o      

(IDH-E)

Índice 
de renda            
(IDH-R)

IDH-M

10 Ilha do 
Governador

72,66 96,07 0,794 0,947 0,845 0,862

16 Ramos 71,68 95,83 0,778 0,921 0,784 0,828

20 Penha 69,74 95,44 0,746 0,915 0,755 0,805

31 Maré 66,03 89,46 0,684 0,826 0,646 0,719

32 Complexo do 
Alemão

64,38 89,07 0,656 0,834 0,637 0,70972,04

616,28

427,62

360,33

187,25

177,31

Renda 
per 

capita 
(em R$ 

de 2000)

Taxa 
bruta de 
frequênc

ia 
escolar 

(%)

91,97

84,56

83,75

68,76

 

Fontes: IBGE, Censo Demográfico 2000; e www.armazendedados.rio.rj.gov.br; Tabela nº 1171; 

acesso em 25/05/2011. 

A longevidade é considerada média/alta se considerarmos a média do 

município (70,26 anos), apesar de que as regiões com os níveis mais baixos são 

Maré e Complexo do Alemão. A taxa de alfabetização dos moradores varia de 96,07 

na Ilha do Governador e 89,07 no Complexo do Alemão, contudo, a média de anos 

de estudo conforme Plano Diretor de 2005 apresenta o Complexo do Alemão (4,2 

anos) e a Maré (4,3 anos) dentre as piores médias da AP 3.1 (RJ, 2005b). 

Em 2000, a renda per capita tem a IIha do Governador (R$616,28) com a 

renda acima da média municipal (aproximadamente R$ 600,00) e as demais regiões 

administrativas com médias abaixo de R$ 400,00, como a região da Penha (R$ 

360,33). As piores rendas pertencem às regiões da Maré (R$ 187,25) e Complexo 

do Alemão (R$ 177,31). De certa forma esses dados de 2000 se aproximam de 

dados levantados em 2009, sobre o Programa Bolsa Família da AP 3.1, no qual os 

bairros com maior número de famílias beneficiadas são: Maré (3.104 – 14,01%), 

Penha (2.471 – 11,15%), Manguinhos (1.546 – 6,98%) e Complexo do Alemão 

(1.356 – 6,12%). (SMSDCRJ/CAP 3.1, 2010) 

Diversas vias de acesso importantes cortam a região – Av. Brasil, Linha 

Amarela e Linha Vermelha, além da Linha 2 do Metrô e todas as quatro linhas de 
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trem para os subúrbios da Cidade – viabilizando o deslocamento dos usuários na 

busca por serviços de saúde. 

Em fevereiro de 2011a AP 3.1 contava com 29 unidades de atenção primária, 

sendo 24 unidades com 109 ESF, 05 Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), 

35 Equipes de Saúde Bucal (ESB). A média e alta complexidade apresenta 25 

estabelecimentos, assim distribuídos: cinco hospitais especializados, quatro 

hospitais gerais, quatro policlínicas, duas clínicas especializadas, uma unidade de 

apoio diagnóstico (SADT isolado), três Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e 

seis centros de saúde/unidades básicas. Estes Centros de saúde/unidades básicas 

foram destacados nesta etapa, pois apesar de se configurarem enquanto serviços 

de Atenção Primária (como descritos na Carteira de Serviços), também ofertam 

atendimento ambulatorial em mais de uma especialidade médica. A caracterização 

das unidades estão melhor descritas no Apêndice 3 e 4 deste estudo. 

 

 4.3. Parâmetros Assistenciais oficiais 

 

O dimensionamento das necessidades de atenção especializada de nível 

secundário deste estudo se baseou na Portaria GM/MS nº. 1.101/2002, que 

estabelece os parâmetros de cobertura assistencial para o SUS e oferece subsídios 

para: 

- Analisar a necessidade da oferta de serviços assistenciais à população; 

- Auxiliar na elaboração do Planejamento e da Programação Pactuada e 
Integrada da Assistência à Saúde (PPI); 

- Auxiliar no acompanhamento, controle, avaliação e auditoria dos serviços 
de saúde prestados no âmbito do SUS. (BRASIL, 2002b) 

A relevância de se estudar as necessidades de consultas através dos 

parâmetros assistenciais, foi pensado porque a própria Portaria chama a atenção 

para o fato de que as diferentes realidades regionais podem demandar sua 

adequação (Art. 1º, Parágrafo único) e também porque os parâmetros não são 

considerados suficientes para a determinação das necessidades, por conta das 

grandes diferenças sociais e epidemiológicas existentes nas diferentes regiões do 

país (ARANTES, 2004).  
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Os parâmetros assistenciais são baseados no procedimento, pois tem como 

base, a composição da tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) 

e esses se dividem em dois: parâmetros de cobertura que são aqueles destinados a 

estimar as necessidades de atendimento a uma determinada população, num 

determinado período previamente estabelecido e em parâmetros de produtividade 

que são os destinados a estimar a capacidade de produção dos recursos, 

equipamentos e serviços de assistência à saúde que podem ser humanos, materiais 

e físicos.  (BRASIL, 2002b) 

A Portaria define ainda que no processo de construção dos parâmetros de 

cobertura assistenciais, alguns procedimentos são calculados com base na 

população e outros a partir de um procedimento ou atos profissionais. A Portaria 

estabelece no seu item 2 que os parâmetros de cobertura para as consultas médicas 

especializadas tem a proporção de 22,3% do total das consultas programadas, 

distribuídos por 21 especialidades diferentes, além do item “outros” (apêndice 5).  

No apêndice 6 deste trabalho, apresentamos as fórmulas utilizadas como 

base de cálculo para este estudo. Após rever as fórmulas definidas pela Portaria, 

estas foram pensadas com o uso do Microsoft Office Excel©, que passou a ser um 

instrumento que agilizou o cálculo do número de consultas de especialidades 

médicas. Assim, o dimensionamento das necessidades de atenção especializada de 

nível secundário para a população da AP 3.1 foi baseado no Censo Demográfico de 

2010. A partir da população de 886.551 habitantes foram calculados os parâmetros 

de cobertura para a população existente neste distrito com base na Portaria GM/MS 

nº. 1.101/2002 (apêndice 7). 

Após efetuar o cálculo do número de consultas para as 22 especialidades 

médicas previstas na Portaria foram selecionadas duas especialidades que 

constituirão a base para dimensionar as necessidades de consultas para atender a 

população da AP 3.1. Estas especialidades foram escolhidas do resultado da coleta 

de dados primários obtidos da primeira e segunda rodadas do método Delphi 

realizado com os médicos quando solicitado a opinião dos mesmos da relação entre 

algumas especialidades médicas da portaria GM/MS nº 1.101/02 e os capítulos da 

CID-10 (descritos no item 4.5 deste estudo). 
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4.4. Seleção das bases de dados epidemiológicas 

 

Para introduzir elementos da epidemiologia para a avaliação da estimativa 

das necessidades de saúde conforme cálculo com o uso dos parâmetros da Portaria 

GM/MS nº. 1.101/02 foi necessário recorrer ao banco de dados do SIH e SIM dos 

residentes da AP 3.1 ocorridos nos anos de 2008 e 2009. 

Este banco foi processado no programa computacional Epi Info 2000 e a 

análise dos dados pela regressão linear do programa Analysis do Epi 6 2000 

(explicado no item 4.7 deste estudo). As variáveis independentes utilizadas na 

mensuração foram: o número de óbitos no biênio 2008-2009 para os 28 bairros 

estudados da AP 3.1; a taxa de mortalidade no biênio 2008-2009 para os 28 bairros 

estudados da AP 3.1 e o número de óbitos no biênio 2008-2009 para os 28 bairros 

estudados da AP 3.1 e o número de internações no biênio 2008-2009 pelo SUS por 

endereço de residência dos pacientes internados. 

A seleção dessas variáveis se justificou por constituírem fonte secundária 

disponível para todos os bairros da Cidade do Rio de Janeiro e os dados foram 

levantados junto a Superintendência de Regulação, Controle e Auditoria (SURCA) e 

a Divisão de Vigilância em Saúde da CAP 3.1, além de que a SMSDC disponibiliza 

os dados vitais no seu sítio na internet (http://www.saude.rio.rj.gov.br/). Esse fator foi 

condicionante, já que teríamos dificuldades de realizar inquéritos epidemiológicos 

em cada bairro da AP 3.1 em função dos custos que esta ação envolveria. 

Foi descartada a utilização dos dados do Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB) relativos ao encaminhamento dos pacientes, uma vez que a cobertura 

do PSF não abrange toda a AP 3.1. Desta forma, a utilização desta variável 

introduziria um elemento de incoerência em relação às demais variáveis a serem 

consideradas no estudo. 

Decidiu-se pela utilização dos bancos de dados de internações (SIH) e de 

óbitos (SIM) do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), por estes serem 

cada vez mais utilizados em pesquisas e pelo fato de constituírem as únicas fontes 

de informações nacionais sobre a morbidade hospitalar e sobre a mortalidade. 
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4.4.1 Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS) 

 

O SIH/SUS foi desenvolvido com a finalidade de propiciar a elaboração de 

alguns indicadores de avaliação de desempenho de unidades, além do 

acompanhamento dos números absolutos relacionados à frequência de Autorização 

de Internação Hospitalar (AIH), sendo, portanto, fonte de dados para gestores que 

utilizam os dados para avaliar cobertura na atenção médico-hospitalar, acompanhar 

indicadores de desempenho da assistência mais utilizado e realizar estudos 

epidemiológicos de caráter preventivo ou mesmo como fonte complementar de 

dados de Vigilância Epidemiológica para validar outros sistemas de informação em 

saúde. (BRASIL, 2005c; BITTENCOURT, CAMACHO e LEAL, 2006 ; RIPSA, 2008) 

Lobato, Reichenheim e Coeli (2008) apontam que o SIH é um sistema de 

base pública que disponibiliza dados administrativos de saúde e todo o seu 

funcionamento é baseado na AIH. Sua característica básica é o pagamento 

prospectivo das internações cuja remuneração é ditada pelo procedimento realizado. 

O SIH destaca-se 

[...] por ser a única fonte nacional de informações sobre morbidade 
hospitalar [...] e algumas aplicações voltadas para a Saúde Pública ressalta-
se a descrição do padrão de morbidade e mortalidade hospitalar; a 
avaliação do desempenho da assistência hospitalar; a vigilância 
epidemiológica; bem como a validação de outros sistemas de informação 
em saúde. (p. 607) 

Bittencourt, Camacho e Leal (2006) fizeram uma análise da forma com que os 

dados do SIH vêm sendo utilizados em pesquisas na área da saúde coletiva, 

procurando discutir a validade do seu uso. Os principais trechos dos resultados 

dessa análise são: 

É importante destacar o crescimento da utilização dos dados do SIH/SUS 
na Saúde Coletiva em número, abrangência, diversidade de conteúdos e 
complexidade de análise. [...] O predomínio das análises descrevendo 
padrões de morbidade das hospitalizações, certa forma indica o caráter 
exploratório dos estudos. 

[...] 

Os maiores problemas de confiabilidade dos dados do SIH/SUS estão 
relacionados ao diagnóstico na internação, por conta da precariedade das 
informações no prontuário do paciente, dos problemas inerentes à 
codificação de diagnóstico pela Classificação Internacional de Doenças e às 
fraudes para aumentar o reembolso financeiro das internações. Por cautela, 
vários autores têm categorizado o diagnóstico principal em capítulos ou 
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grupos de causa, em vez da condição específica, de confiabilidade ainda 
menor (p. 23 e 24). 

[...] os resultados acima apontam que o ceticismo quanto à aplicação de 
dados administrativos na avaliação da assistência hospitalar não é 
totalmente justificado (p. 26). 

Sobre os aspectos positivos e limitações do SIH estão relacionados alguns: 

 A cobertura de dados (que depende do grau de utilização e acesso da 

população aos serviços da rede pública própria, contratada e 

conveniada do SUS). 

Esses mesmos autores avaliaram que em 1998, a cobertura das internações 

foi de aproximadamente 75% das internações hospitalares e este dado varia entre 

os estados brasileiros – 57,3% em São Paulo a 94,6% em Roraima. A cobertura 

também é limitada por questões administrativas: 

[...] (1) Limite de emissão de AIH para cada estado brasileiro, estipulado em 
9,0% da população residente, que pode ser insuficiente para cobrir todas as 
internações, e deixar um excedente não processado pelo DATASUS; (2) 
Forma diferenciada de repasses de recursos financeiros entre os diferentes 
subsetores credenciados ao SUS: enquanto os hospitais privados, 
filantrópicos, municipais e estaduais recebem por intermédio do pagamento 
fixo por procedimento, condicionado à emissão da AIH, os federais recebem 
os recursos mediante orçamento e utilizam a AIH apenas para fins de 
controle e avaliação, abrindo, por conseguinte, a possibilidade de sub-
registro das suas internações hospitalares. (Idem, 2006, p. 26)    

 Pouca confiabilidade dos dados do SIH e ausência de críticas 

informatizadas 

A primeira se relaciona a confiabilidade dos dados do SIH relacionados ao 

diagnóstico na internação, por conta da precariedade das informações no prontuário 

do paciente, e ao processo de codificação com o uso da Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10). Existe possibilidade de informações pouco confiáveis quanto o 

endereço do paciente (apesar de que o CEP do paciente passou a ser vigorado 

enquanto informação a ser prestada a partir de 1994), distorções decorrentes de 

falsos diagnósticos e menor número de internamentos que o necessário. 

(CARVALHO, 1997; BRASIL, 2005c; BITTENCOURT, CAMACHO e LEAL, 2006) 

Bittencourt, Camacho e Leal (2006) ao listar alguns problemas que incide 

sobre a confiabilidade das informações do formulário da AIH e que também é 

comentada por diversos autores, temos: 

[...] (a) conter informação de apenas duas condições diagnósticas pode ser 
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um problema quando se usam os dados do SIH/SUS para estudar 
condições que são sub-registradas e as co-morbidades e complicações, 
sobretudo entre os idosos; (b) utilizar como unidade de análise do sistema a 
internação e não o indivíduo: múltiplas internações por um mesmo agravo 
podem levar a superestimativa da magnitude do problema, como também, 
impedir a avaliação das taxas de reinternação, como marcadores da 
qualidade da assistência; (c) ausência de dados acerca das condições 
sociais e econômicas dos indivíduos, importantes na determinação do 
estado de saúde e do uso dos serviços de saúde. (idem, p. 26) 

O banco de dados do SIH não pode ser corrigido após terem sido enviados e 

a correção do AIH com problema deve ocorrer antes da mesma ser processada. 

Apesar dessas restrições encontradas no uso do banco de dados do SIH, este é de 

grande importância para o conhecimento do perfil dos atendimentos na rede 

hospitalar, além da possibilidade dessas informações apresentarem a magnitude e a 

distribuição de doenças na população de forma mais fidedigna. A disponibilidade dos 

dados aos gestores ocorre em menos de um mês e dois meses para acesso dos 

dados nacionalmente, o que propicia a análise rotineira dos dados em processos de 

avaliação. 

 

4.4.2 Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi desenvolvido e 

implantado no Brasil em 1975, pelo Ministério da Saúde, apesar de ser um dado 

estatístico trabalhado desde a época do Brasil-colônia em que a Lei de 1870 criava 

no país a Diretoria Geral de Estatística com a finalidade de registrar os dados de 

nascimentos, casamentos e óbitos, contudo a obrigatoriedade do registro civil 

desses eventos ocorreu a partir de 1888. O processo de descentralização do 

Sistema ocorreu em 1991 e os dados passaram a ser informatizados desde 1979 

(BRASIL, 2005c; RIPSA, 2008; MELLO JORGE, LAURENTI, GOTLIEB, 2009). Seu 

instrumento padronizado de coleta de dados é a Declaração de Óbito (DO). 

O SIM é uma base de dados tradicionalmente utilizada em estudos 

epidemiológicos (FILHO et al, 2007; BRASIL, 2009; LOZADA et al, 2009). A 

abordagem epidemiológica com base nos dados do SIH vem sendo cada vez 

utilizada nos estudos de saúde coletiva, tal como mostram Bittencourt, Camacho e 

Leal (2006) “o estudo da mortalidade hospitalar [...] é um indicador de desempenho 
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da assistência mais utilizado [...] complementa a informação de outros sistemas e 

obtém a magnitude e a distribuição de doenças na população de forma mais 

fidedigna.” (p. 21). 

A análise dos dados do SIM permite a construção de importantes indicadores 

para o delineamento do perfil de saúde de uma região, por obter a mortalidade 

proporcional por causas, faixa etária, sexo, local de residência, local de ocorrência e 

letalidade de agravos em que se conheça a incidência, dentre outras variáreis 

contidas na DO. (BRASIL, 2003b) 

Um ponto positivo para a qualidade do SIM decorre da padronização do 

treinamento em codificação da causa básica3 que iniciou com a criação do Centro 

Colaborador da Organização Mundial de Saúde para Classificação das Doenças em 

Português, conhecido como Centro Brasileiro de Classificação de Doenças (CBCD) 

em 1976. 

Este Centro vem trabalhando junto ao Ministério da Saúde e Secretarias 

Estaduais de Saúde em assuntos relacionados ao uso da classificação internacional 

de doenças e estatísticas de mortalidade principalmente treinamento de recursos 

humanos (os codificadores do SIM), principalmente médicos quanto à importância do 

correto preenchimento da DO. 

Essa padronização permite a comparabilidade dos dados de diferentes 

localidades e imprime confiabilidade ao sistema. Sendo assim, após analisar a DO, o 

codificador preencherá a cada diagnóstico informado na causa básica da morte, o 

Código de Classificação Internacional de Doenças (CID-10). (CARVALHO, 1997; 

BRASIL, 2006d; MELLO JORGE, LAURENTI, GOTLIEB, 2009) 

Um problema que afeta a qualidade dos dados desse sistema está na análise 

da mortalidade por causas em que os óbitos cuja causa básica esteja classificado 

como mal definida, representaram no ano de 2003, apesar do declínio desse 

indicador, totalizaram 13,3%, ou, 130.000 mortes por causas mal definidas. (MELLO 

JORGE, LAURENTI, GOTLIEB, 2009) 

                                            
3 Causa básica é definida como a doença ou lesão que iniciou uma sucessão de eventos que levaram 

á morte, ou, no caso de acidentes ou violências, as circunstâncias dos mesmos. (CARVALHO, 1997) 
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Acompanhando este índice, no MRJ4 os óbitos por causas mal definida neste 

mesmo ano representou 11,07% (N= 5.547) de um total de 50.113 mortes ocorridas 

em todo o Rio de Janeiro. Na AP 3.15, em 2003, totalizou 10,8% (N= 599) em 

relação ao total de óbitos por causas mal definidas ocorridas no MRJ e 22,4% em 

relação aos óbitos ocorridos na área (N= 2.671). 

 A melhoria do registro nas DO por parte dos médicos, particularmente a 

causa básica, pode reduzir essa proporção, contudo, a implantação de comitês de 

investigação pode melhorar a padronização desses dados. Isto vem ocorrendo nas 

Coordenadorias de Saúde (CAP) com as Divisões de Vigilância em Saúde (DVS), 

quando foi instituído no núcleo de Vigilância da SMSDC em 2009, os Comitês de 

Mortalidade Materna e Infantil, cujo grupo é formado por uma equipe 

multiprofissional, em caráter educativo e ação sigilosa, cujo objetivo é avaliar a 

qualidade da assistência à saúde e subsidiar melhoria nas ações de assistência e 

registros de saúde. 

Como se viu, ambas as bases de dados utilizam os vinte capítulos do CID-10 

para a classificação dos problemas de morbimortalidade, enquanto a Portaria 

GM/MS nº. 1.101/2002 utiliza uma relação de especialidades médicas e não guarda 

relação direta com o CID-10. Este problema de método teve de ser enfrentado 

através da correspondência entre as duas classificações, como veremos a seguir. 

 

4.5. Correspondência entre relação oficial de especialidades e capítulos do 
CID-10 e o inquérito Delphi 

 

A Classificação Internacional de Doenças em sua Décima Revisão (CID-10) é 

definida como um sistema de categorias para padronizar e catalogar as doenças e 

                                            
4 Fonte: Total de óbitos residentes no MRJ, segundo causa básica de morte – capítulos CID-10, 2003 

a 2007. Disponível em http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeConteudo?article-id=1368545. Acesso 

em 09/02/2011. 

5 Fonte: Total das principais causas de óbito – CID 3C, residentes na AP 3.1, 2003 a 2007. Disponível 

em http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeConteudo?article-id=1368545. Acesso em 09/02/2011. 
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problemas relacionados à saúde, tendo como referência a Nomenclatura 

Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. A sua 

utilização está baseada no uso de um código alfanumérico que está organizado por 

diagnósticos de doenças e outros problemas de saúde e permite a análise 

sistemática, a interpretação e a comparação dos dados de mortalidade e morbidade 

coletados. (OMS, 2009) 

Na prática, a CID tornou-se a classificação diagnóstica padrão internacional 

para todos os propósitos epidemiológicos gerais e muitos propósitos administrativos 

da saúde. Estes incluem a análise da situação de saúde de grupos populacionais e o 

monitoramento da incidência e da prevalência de doenças e de outros problemas de 

saúde em relação a outras variáveis, tais como as características e as circunstâncias 

dos indivíduos afetados. A implementação e disseminação eletrônica da CID no 

Brasil foi efetuada pelo DATASUS, de forma que os registros de morbidade 

hospitalar e ambulatorial, assim como os codificados no SIM fossem referidos de 

forma padronizada auxiliando a informação diagnóstica nos programas e sistemas 

de informação em saúde. (OMS, 2009) 

A Portaria GM/MS nº 1.101/02 está baseada em procedimentos ou atos 

profissionais e as consultas especializadas são distribuídas em 22 tipos, conforme 

descrição justificativa no item 4.3 deste estudo. Como não há correspondência direta 

entre os vinte capítulos do CID-10 e as 22 especialidades tratadas na portaria, foi 

necessário realizar um procedimento intermediário para aproximar a portaria das 

variáveis epidemiológicas utilizadas para rever as necessidades de saúde previstas 

para a população da AP 3.1. 

O método Delphi foi a metodologia utilizada que propiciou estabelecer, pela 

opinião de médicos, a correspondência entre as especialidades médicas da Portaria 

GM/MS nº 1.101/02 e os capítulos da CID-10. Este método possibilita rever o 

consenso de opiniões (julgamento intuitivo) de um grupo de especialistas em 

abordar problemas complexos como tendências ou eventos futuros. 

Este tipo de procedimento passou a ser trabalhado na década de 60, a partir 

dos trabalhos desenvolvidos por Olaf Helmer e Norman Dalker, e é apresentado 

como 

[...] um método para planejamento em situações de carência de dados 
históricos ou nas quais pretende-se estimular a criação de novas ideias [...] 
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muito útil quando se quiser realizar uma análise qualitativa do mercado, 
permitindo que se projetem tendências futuras em face de descontinuidades 
tecnológicas e mudanças sócio-econômicas. (WRIGHT e GIOVINAZZO, 
2000, p. 54) 

Essa metodologia foi inspirada no antigo oráculo de Delfos (Grécia) dedicado 

a Apolo e posteriormente foi aprimorado enquanto técnica tendo como base a 

intuição e a previsão de eventos futuros. É reconhecido como um bom instrumento 

de previsão qualitativa e sua utilização é mais indicada quando não existem dados 

históricos a respeito do problema que se investiga ou mesmo quando faltam dados 

quantitativos referentes a estes mesmos dados. (MASSAUD, 2009) 

A técnica está baseada na constituição de um painel de especialistas em 

determinada área de conhecimento que respondem a dois ou mais questionários 

interativos divididos em “rounds” tendo como objetivo final o levantamento de um 

consenso ou julgamento coletivo. A composição dos painelistas deve ser 

heterogênea para permitir uma variedade de opiniões. O método envolve o 

anonimato dos participantes – para evitar a influência mútua nas respostas e a 

análise estatística simples das respostas dos questionários de cada rodada (cálculo 

da mediana e dos quartis das respostas de cada questão). É previsto um feedback 

controlado após a análise estatística dos resultados de cada rodada de forma que os 

painelistas vejam os resultados obtidos no consenso geral e reformulem as 

respostas para as demais rodadas. (WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000) 

Neste estudo, o método Delphi constituiu parte da coleta de dados primários e 

teve a participação de 37 painelistas na primeira rodada e 29 na segunda rodada. 

Os painelistas eram profissionais médicos que atuam tanto na assistência como na 

docência da Policlínica Maria Cristina Roma Paugartten e da Universidade Estácio 

de Sá. Este ponto foi essencial para a qualidade dos resultados tendo em vista a 

diversidade de experiências destes participantes. Foi mantido o anonimato de cada 

participante que após a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido e a 

explicação dos objetivos do estudo pelos responsáveis, os mesmos respondiam o 

primeiro questionário (Apêndice 1) que constava de um questionário fechado que 

solicitava a opinião dos médicos sobre a relação entre algumas especialidades da 

Portaria GM/MS nº 1.101/02 e os capítulos da CID-10. Os dados foram compilados 

com o uso do Microsoft Office Excel®, por meio de tratamento estatístico simples e 

descritivo. 
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Dessa forma, as especialidades escolhidas foram: cardiologia e a 

endocrinologia. O cálculo de necessidades de consultas de especialidades 

priorizaram estas duas especialidades quando utilizamos a referência da Portaria 

GM/MS nº 1.101/02 (Apêndice 7). Para quantificar as variáveis independentes, 

baseou-se nos dados levantados no SIM e SIH referente as causas de 

morbimortalidade levantadas dessas duas especialidades, pelo grupamento de CID 

que apresentam maior incidência nos estudos de evidências clínicas (Apêndice 8). 

Os dados levantados foram quantificados por cada resposta médica, sendo 

verificada a existência de concentração ou dispersão das respostas relacionando 

cada capítulo da CID com as especialidades. Considerou-se como um padrão 

‘concentrado’ de respostas, quando até no máximo três especialidades somadas 

compilavam mais de 50% das respostas obtidas (tendo em vista que houve muitos 

consensos na opinião dos médicos). Em contrapartida, a ‘dispersão’ dos dados 

compilados ocorriam quando o número de especialidades que somava 50% das 

respostas era maior do que três especialidades. 

A partir dessas especialidades, e revendo os CID de maior referência 

(Apêndice 8), estes dados foram considerados para fins de cálculo para a 

modelagem de dados sobre a necessidade de consultas, feita através da análise de 

regressão linear, os diagnósticos baseados nos capítulos e grupos da CID, 

constituíram uma das variáveis independentes da construção do modelo, no qual 

veremos a seguir no item 4.7 deste estudo. 

 

4.6. Levantamento da oferta dos serviços 

 

Para proceder ao levantamento da oferta dos serviços secundários foram 

utilizados os dados do banco CNES das unidades da AP 3.1, sendo esta etapa 

descrita no apêndice 3 deste estudo. Foi identificada toda a oferta de consultas 

especializadas oferecidas por todas as unidades do SUS da AP 3.1, de acordo com 

a relação de especialidades da Portaria GM/MS nº. 1.101/2002. É importante 

mencionar que como a relação de especialidades médicas está descrita conforme a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) foi necessário correlacionar às 
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especialidades descritas na Portaria, conforme o quadro apresentado no Apêndice 

9. 

A pesquisa das unidades com oferta assistencial de especialidades médicas, 

obtida através do banco do CNES, possibilitou a estruturação do mapeamento das 

unidades da AP 3.1 assim como a oferta destas especialidades. Sendo assim, para 

facilitar a organização dos dados levantados, foi utilizada a planilha do programa 

Microsoft Office Excel© que foi alimentado pelas informações extraídas do site 

CNESNet. 

Na planilha, cada unidade de saúde com foi descrita com o nome e CBO de 

cada médico especialista, assim como a carga horária ambulatorial realizada por 

cada um. Após o levantamento de todas os 25 estabelecimentos de especialidades 

(Apêndice 3), foi organizado ainda em planilha Excel o conjunto de médicos de 

mesma especialidade, sendo somada então, toda a oferta assistencial destas 

oferecidas em regime ambulatorial. 

Como a base no banco de dados do CNES considerou as 60 especialidades 

constantes do mesmo, tivemos que revisar a compatibilidade com as 22 

especialidades previstas na Portaria GM/MS nº. 1.101/2002. Para tanto, teve-se que 

converter as especialidades do CNES às da Portaria. Para tanto, considerou-se as 

primeiras com base na CBO que tinham relação direta com as especialidades 

previstas na Portaria (descrito nos primeiros 21 itens desta). Associamos em duas 

especialidades (gastroenterologia e oncologia) além da CBO principal, outras CBO 

que tinham atividades similares como na gastroenterologia que foi incluído a CBO do 

médico broncoesofagologista e na oncologia que foram associados as CBO de 

médico cancerologista: pediátrico, cirúrgico e clínico. 

O item “Outros” (22ª categoria da Portaria) prevê apenas as consultas nas 

especialidades de medicina nuclear, homeopatia, geriatria, acupuntura, infectologia 

e genética clínica, contudo, para fins de aproveitamento das 29 especialidades 

médicas encontradas durante a revisão do CNES (ver Apêndice 9), estas foram 

incluídas neste item da Portaria, apesar de serem observadas semelhanças entre 

algumas especialidades. 

Foram excluídos para fins de levantamento de carga horária ambulatorial as 

seis clínicas básicas observadas no banco do CNES já que o estudo considera 
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apenas a oferta de especialidades. 

 

4.7. Modelagem dos dados epidemiológicos 

 

As consultas previstas dos parâmetros assistenciais para a população da AP 

3.1 e os dados de internação e óbitos referentes aos anos de 2008 e 2009 foram 

tratados através da análise de regressão e correlação linear dos dados destas 

variáveis quantitativas. 

O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação 

linear dos dados entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os 

valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica 

uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita 

mas inversa, ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto 

mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas 

variáveis (BLAND e ALTMAN, 1986; BARBETTA, 2010). 

É importante salientar que a correlação refere-se a uma associação numérica 

entre duas variáveis, o que não implica uma relação de causa e efeito. Assim, o 

estudo da correlação numérica onde observamos duas variáveis passa ser um 

passo intermediário, ou um elemento auxiliar na análise do problema em estudo. 

(BARBETTA, 2010) 

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela 

letra r e a sua fórmula de cálculo é: 

 

 

Regressão Linear Simples 

Na análise de regressão linear simples a construção do modelo estatístico 

estuda a relação entre uma variável Y, chamada variável dependente ou resposta 
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com uma variável X, ou variável explicativa ou independente. Dessa forma, o modelo 

construído “toma por base um conjunto de observações pareadas (x, y), relativa às 

variáveis X e Y. Diremos que um dado valor y depende, em parte, do 

correspondente valor x.” (BARBETTA, 2010, p. 268). A correlação simples medirá a 

força ou o grau de relacionamento linear entre duas variáveis 

A equação que simplifica essa dependência referida tem o seguinte modelo: 

y =  +  +  

Neste modelo, a parte estrutural à parcela de y determinada por x, é 

apresentada por uma relação linear entre x e y, isto é,  + . Sendo assim, o 

procedimento inicial da análise de regressão é encontrar estimativas para  e , com 

base na amostra de observações (x, y). O   representa o erro aleatório, isto é, “o 

efeito de uma infinidade de fatores que estão afetando a observação de y de forma 

aleatória.” (BARBETTA, 2010, p. 268) 

O coeficiente de determinação (R2) pode ser interpretado como uma medida 

descritiva da proporção da variação de Y que pode ser explicada por X, no qual o R2 

é o quadrado do coeficiente de correlação r de Pearson. (BARBETTA, 2010) 

Regressão Linear Múltipla 

Na análise de regressão múltipla a construção do modelo estatístico 

matemático estuda a relação entre as variáveis independentes ou explicativas (X1, 

X2, ..., Xk) e a variável dependente (ou resposta) Y. Dessa forma, o modelo 

construído permite conhecer a influência de cada variável independente, assim como 

o conhecimento desta permitirá predizer a variável dependente. (BARBETTA, 2010) 

A equação da regressão múltipla tem a forma seguinte: 

Yc = a + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk, onde: 

 a = intercepto do eixo y; 

 bi = coeficiente angular da i-ésima variável; 

 k = número de variáveis independentes. 

ou, como define WONNACOTT (1981, p. 326): 

Yi =  +  xi  +  zi  + ei 
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 é interpretado geometricamente como o coeficiente angular do plano, na 

medida em que nos deslocamos na direção do eixo dos X’s, mantendo Z constante: 

 é, assim, o efeito marginal da variável X sobre Y. 

 é o coeficiente do plano na medida em que nos movemos na direção do eixo 

dos Z’s, mantendo X constante:  é, assim, o efeito marginal da variável Z sobre Y. 

Enquanto uma regressão simples de duas variáveis resulta na equação de 

uma reta, um problema de três variáveis implica num plano, e um problema de k 

variáveis implica em um hiperplano (BLAND e ALTMAN, 1986). 

O parâmetro ei é o que caracteriza um modelo estatístico, pois quantifica um 

erro aleatório, distinguindo-o de um modelo determinístico. 

Foram calculados os coeficientes de determinação entre o número de 

consultas estimado pela Portaria GM/MS nº 1101/02 para as especialidades de 

cardiologia e endocrinologia, levantadas no inquérito Delphi, e que constituíram as 

variáveis dependentes do estudo. O inquérito Delphi realizado com os profissionais 

médicos possibilitou que neste estudo, houvesse uma aproximação entre as 

especialidades previstas na Portaria GM/MS nº 1101/02 e os capítulos e grupos da 

CID-10. 

As causas consistiram dos agrupamentos da CID dos capítulos IV e IX que a 

princípio foi analisado através de estudos de evidências clínicas que apresentaram 

maior incidência. Numa etapa mais elaborada, as causas de diagnósticos de maior 

prevalência considerados nos dados de óbitos e internações (apêndice 8) foram 

destacados após estudo de série histórica do total de óbitos das principais  causas 

de óbitos – CID 3C6 dos residentes da AP 3.1 (anos de 2003 a 3007) e do 

levantamento das internações hospitalares da AP 3.1 e grupo de CID referente ano 

de 20087. 

As variáveis independentes utilizadas na mensuração foram o número de 

                                            
6 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/exibeConteudo?article-id=1368545. Acesso em 

09/02/2011 

7 Fonte: Internações hospitalares do SUS-SMS/Rio de Janeiro. Frequência total por Áreas (CAP) e 

Diagnóstico CID 10 (grupo), AP 3.1, 2008-DATASUS/MS. 
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óbitos no biênio 2008-2009 para os 28 bairros estudados da AP 3.1; o número de 

internações no biênio 2008-2009 para os 28 bairros estudados da AP 3.1 e o 

número de internações e óbitos no biênio 2008-2009 pelo SUS por endereço de 

residência dos pacientes internados. Todos os dados foram extraídos do SIM e SIH.  

Os dados das variáveis independentes são provenientes da população da AP 

3.1, sendo esta calculada com base nos 28 bairros da área, por observar que a 

modelagem apresentou correlações mais fortes do que se realizada pela população 

geral da AP ou por Regiões Administrativas. 

O banco de dados do SIM e SIH relativo aos anos de 2008 e 2009, assim 

como os dados da população da AP 3.1 por bairros e o número de consultas de 

cardiologia e endocrinologia pelas causas relacionadas previstas pela Portaria foram 

tratados pelo uso do programa computacional Epi Info 2000 do Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC)8, disponível na internet e livre para uso em estudos 

epidemiológicos em saúde pública. Essa ferramenta viabilizou o estudo, pois foi 

possível fazer a leitura desse banco de dados que estavam arquivados em CD-

ROM, assim como propiciou a análise dos dados pela regressão linear do programa 

Analysis do Epi 6 2000. 

 

4.8 Aspectos éticos 

 

O projeto foi recebido no Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro (CEP/SMSDC-RJ) 

em 01/10/2010 e foi aprovado através do protocolo de pesquisa Nº 182/10 – CAAE 

nº 0208.0.314.314-10, em 31/01/2011 (Anexo 1). 

A metodologia do estudo necessitou de uma reformulação, pois para alcançar 

o cumprimento dos objetivos deste estudo e realizar a análise dos dados levantados 

                                            
8 O Centers for Disease Control and Prevention é uma instituição americana que tem a missão de 

“colaborar para criar conhecimento, informações e ferramentas que as pessoas e as comunidades 

[...]” (Disponível em: http://www.cdc.gov/about/organization/cio.htm. Acesso em 20/04/12) 



 92

em todas as etapas de coleta de dados primários e secundários, tivemos que 

sobrepor a algumas limitações encontradas neste momento. Sendo assim, tivemos 

que realizar junto ao Coordenador de Área da AP 3.1, Dr. Hugo Fagundes uma 

solicitação através de minuta sobre a necessidade de levantar os dados secundários 

do banco do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) referente ao território que 

compreende a Área de Planejamento 3.1. Desta solicitação originou um ofício 

emitido pela CAP 3.1 e encaminhado a Superintendência de Regulação, Controle e 

Auditoria da SMSDC (SURCA, Anexo 2). Esta Superintendência encaminhou uma 

exigência ao Comitê de Ética em Pesquisa que solicitou dos pesquisadores um 

termo de confidencialidade e sigilo (Anexo 3), sendo os dados liberados oficialmente 

pela SURCA em 09/05/2011. 

A metodologia utilizada neste estudo descreveu o que ocorre com a 

população da AP 3.1, não envolvendo, portanto, os dados e características 

individuais de cada pessoa desta região. Os dados secundários obtidos pelas 

frequências estatísticas informadas pelos bancos dos sistemas de informação – SIM, 

SIH e CNES (este informando dados relacionados à oferta de serviços da AP 

referida), receberam um tratamento criterioso tendo em vista o caráter confidencial 

desses dados e ao cumprimento do termo de confidencialidade e sigilo. 

Com relação ao levantamento e tratamento dos dados primários obtidos 

através da aplicação do método Delphi, o CEP/SMSDC-RJ, orientou a descrição dos 

objetivos e intenções do estudo aos potenciais sujeitos da pesquisa, através do 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 4). Cada participante da pesquisa 

recebeu orientações e uma cópia do termo do consentimento livre e esclarecido e as 

orientações para responder o primeiro e o segundo questionário da pesquisa. O 

sigilo das informações de cada participante foi mantido, sem que houvesse 

necessidade de dar codinomes, visto que os dados levantados pelos mesmos foram 

tratados estatisticamente. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1. Oferta de consultas especializadas na AP 3.1 

 

A análise da oferta de consultas foi feita com base no levantamento de dados 

do CNES das unidades que ofereciam consultas médicas especializadas na AP 3.1. 

Em cada especialidade levantada, as mesmas foram relacionadas às previstas na 

Portaria GM/MS, 1.101/02, como foi descrito no item 4.6 deste estudo.  

O banco do CNES disponibiliza os dados de cada profissional com a sua 

carga horária total desempenhada semanalmente, sendo distribuídos em carga 

horária: “outros”, “ambulatorial” e “hospitalar”. Nesta pesquisa, utilizamos a carga 

horária ambulatorial semanal das unidades que ofereciam consultas ambulatoriais 

de especialidades, e com base nos parâmetros assistenciais estas foram convertidas 

em consultas anuais multiplicando-se a carga horária semanal por 4,2 semanas, 11 

meses, 5 dias e 03 consultas/hora, considerando o turno de quatro horas (baseando-

se nas 12 consultas de especialidades). Obtivemos os resultados que estão na 

Tabela 4 a seguir, que apresenta a distribuição da oferta segundo o tipo de unidade 

de saúde. 

Apesar de constar na Carteira de Serviços (SMSDCRJ, 2010) que as 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) constituem Unidades de Atenção 

Secundária, as UPA localizadas na AP 3.1 tanto da gestão municipal (UPA 24 horas 

Manguinhos e UPA 24 horas Complexo do Alemão) quanto da gestão estadual (UPA 

24 horas Penha, UPA 24 horas Ilha do Governador e UPA 24 horas Maré) não foram 

consideradas neste estudo, pois no período de levantamento do banco do CNES, as 

mesmas ofereciam atendimento somente em duas especialidades de clínicas 

básicas – pediatria e clínica médica – e, portanto, realizam atendimento sem 

considerar as especialidades médicas previstas na Portaria GM/MS nº 1101/02. 
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Tabela 4: Município do Rio de Janeiro, AP 3.1, oferta de consultas 

especializadas segundo o CNES, ajustada pelas especialidades da Port. 
GM/MS nº 1.101/2002, segundo as unidades secundárias da SMSDC e grandes 

hospitais (exceto das UPAs), fevereiro de 2011 

Oferta de 
todas as 
unidades

Total de 
consultas 

anuais

Total de 
consultas 

anuais

 % s/ total Total de 
consultas 

anuais

 % s/ total Total de 
consultas 

anuais

 % s/ total 

Alergologia 38.808 0 -            38.808 100,0        19.404 50,0          

Angiologia 24.394 11.642 47,7          12.751 52,3          11.088 45,5          

Cardiologia 446.708 24.394 5,5             382.397 85,6          146.500 32,8          

Cir. Geral 398.198 2.772 0,7             389.605 97,8          129.591 32,5          

Dermatologia 308.385 67.082 21,8          139.293 45,2          137.214 44,5          

Endocrinologia 267.914 19.958 7,4             243.797 91,0          100.485 37,5          

Medicina física 30.769 0 -            30.769 100,0        29.106 94,6          

Gastroenterologia 200.693 13.028 6,5             184.892 92,1          110.880 55,2          

Hematologia 156.618 0 -            150.797 96,3          67.914 43,4          

Nefrologia 208.870 0 -            208.870 100,0        108.108 51,8          

Neurocirurgia 69.023 0 -            69.023 100,0        45.738 66,3          

Neurologia 98.960 12.197 12,3          71.518 72,3          83.437 84,3          

Oftalmologia 186.001 13.306 7,2             161.608 86,9          131.947 70,9          

Oncologia 351.351 0 -            289.674 82,4          31.878 9,1             

Traumato-ortopedia 210.118 17.186 8,2             183.506 87,3          123.631 58,8          

Otorrinolaringologia 123.770 21.067 17,0          87.457 70,7          69.993 56,6          

Tisiopneumologia 163.825 47.124 28,8          85.932 52,5          79.002 48,2          

Proctologia 35.620 0 -            31.462 88,3          25.641 72,0          

Psiquiatria 249.203 84.546 33,9          154.955 62,2          41.580 16,7          

Reumatologia 40.748 8.870 21,8          31.878 78,2          31.878 78,2          

Urologia 213.860 0 -            204.574 95,7          63.756 29,8          

Outros 3.008.174 80.388 2,7             2.525.846 84,0          1.072.764 35,7          

Total 6.832.010 423.562 6,2            5.679.412 83,1          2.661.536 39,0          

Oferta das unidades 
secundárias da SMSDC

Oferta dos grandes 
hospitais  (HGB, 

HUCFF,  IPPMG e HGV)

Oferta dos dois 
maiores hospitais          
(HCFF e IPPMG)

Carga horária semanal 
por unidade e tipo de 

profissional

 
Fonte: Total Estimado da oferta das unidades de saúde da AP 3.1, a partir dos dados do CNES de 

fevereiro de 2011 - Elaboração própria. 

O total estimado da oferta de todas as unidades com atendimentos médicos 

especializados foi de 6.832.010 consultas anuais. Deve ser destacada, neste total, a 
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oferta de consultas das unidades secundárias da SMSDC com 423.562 consultas 

anuais (6,2%), de um lado, e a oferta das consultas ambulatoriais dos grandes 

hospitais: Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho (HUCFF), Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 

(IPPMG) e Hospital Getulio Vargas (HGV), os quais foram responsáveis por 

5.679.412 (83,1%) do total de consultas anuais. Esse dado nos chama atenção visto 

que a maior oferta de consultas ambulatoriais em especialidades médicas está 

localizada na Atenção Terciária, segundo a Carteira de Serviços (SMSDCRJ, 2010), 

ou, nos hospitais e as unidades secundárias da SMSDC respondem por pequena 

parcela dessa oferta. 

A Tabela 4 ainda mostra que, a oferta dos dois hospitais que apresentaram 

maior quantidade de oferta por serviços de média e alta complexidade, foram o 

HUCFF e o IPPMG. A oferta destes hospitais representaram 2.661.536 consultas 

anuais ou 39% das ofertas de consultas na AP 3.1. Essa questão nos leva a 

algumas considerações. A primeira é que a oferta de serviços especializados é 

condicionada pelos grandes hospitais, podendo haver uma sobreposição entre os 

níveis de atenção à saúde secundário e terciário, tendo o hospital como principal 

organizador desse sistema. A outra questão é que esses dois grandes hospitais 

federais, pouco se integram na rede local e a regulação das consultas independe da 

ação da autoridade sanitária representada pela Coordenação de Área (já que estas 

unidades estão inseridas na rede da AP 3.1) ou mesmo pela regulação municipal. 

A concentração da oferta de consultas especializadas nos grandes hospitais 

revela que a CAP 3.1, que deveria ser a autoridade sanitária local, tem seu papel 

limitado, pois a CAP têm pequena ingerência sobre os hospitais. A oferta de serviços 

pelas unidades municipais é muito pequena e insuficiente para a demanda. Como 

não existe ainda cobertura suficiente de serviços de atenção primária na AP 3.1, é 

de se supor que a maior parte da demanda dos serviços secundários não é 

regulada, sendo os padrões de utilização marcada pela demanda espontânea. Pode-

se dizer, ainda, que deve estar ocorrendo uma demanda induzida pela grande oferta 

desses serviços pelos hospitais, o que constitui uma ‘falha de mercado’, que deveria 

ser corrigida pela regulação do sistema, o que não ocorre por conta da limitação do 

papel da CAP como autoridade sanitária. 

De fato, observa-se em alguns estudos que, a demanda ao hospital e a 
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pronto-socorros, constitui ainda o primeiro nível de acesso de toda a população, 

mesmo quando esta compreende como os serviços de saúde são organizados no 

sistema (OLIVEIRA, 2008; KUSCHNIR e CHORNY, 2010). Mendes (2009) ao 

abordar a experiência de redes de atenção à saúde na Catalunha comenta que esta 

organização ocorreu a partir de hospitais, e mostraram que apesar de os hospitais 

apresentarem maior capacidade organizativa, acabam por induzir a uma visão 

hospitalocêntrica (marca dos sistemas de saúde fragmentados), além dos recursos 

serem alocados inadequadamente, inviabilizando inovações gerenciais. 

Os estudos de redes de atenção dos sistemas de saúde, tanto britânico (em 

sua primeira fase de reforma de saúde) como no americano, é que esses eram 

caracterizados pela fragmentação, tendo por consequências a desigualdade de 

acesso, a competição entre as unidades e a seleção de pacientes (MENDES, 2009; 

KUSCHNIR e CHORNY, 2010). Os dados apresentados sugerem que muito 

provavelmente esteja ocorrendo na AP 3.1 fenômeno parecido. 

No Brasil, verifica-se que as dificuldades de acesso-utilização dos serviços de 

saúde às especialidades pela população, iniciam pelo uso dos serviços de atenção 

primária, que apesar de ampliada ainda não é resolutiva, e o encaminhamento aos 

demais níveis ocorre sem uso de protocolos técnicos que indique essas 

necessidades, gerando sobrecarga para os serviços hierarquicamente superiores do 

sistema. Em contrapartida, os serviços de média complexidade não apresentam uma 

oferta proporcional e equitativa às necessidades de saúde da população, o que 

configura o acesso aos serviços especializados como ainda muito precário. 

(BRASIL, 2003a; OLIVEIRA, MATTOS e SOUZA, 2009; SCHWARTZ et al, 2010) 

O Relatório da 11ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) menciona que “a 

precária integração dos hospitais universitários ao Sistema foi destacada, afirmando-

se que constituem referência que não funciona de fato. Nesse setor, reconhecem 

que existe grande resistência à maior integração.” (BRASIL, 2003a) 

 

5.2. Oferta x necessidades 

 

Os parâmetros assistenciais da Portaria GM/MS nº 1101/02, constituiu a base 
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de cálculo das necessidades de consultas para a AP 3.1, como nas Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5: Município do Rio de Janeiro, AP 3.1, relação entre oferta e 
necessidades de consultas, de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS 

nº. 1.101/2002, todas as unidades, Fevereiro de 2011 

Especialidades Oferta de 
consultas

Necessidades Oferta - 
necessidades

Oferta - 
necessidades 

(%)

Alergologia 38.808 5.319              33.489 629,6

Cardiologia 24.394 53.193            -28.799 -54,1

Cir. Geral 446.708 61.172            385.536 630,2

Dermatologia 398.198 29.256            368.942 1.261,1

Angiologia 308.385 5.319              303.066 5.697,5

Endocrinologia 267.914 10.639            257.275 2.418,3

Gastroenterologia 30.769 18.618            12.152 65,3

Hematologia 200.693 2.660              198.033 7.445,8

Medicina física 156.618 31.916            124.702 390,7

Nefrologia 208.870 2.660              206.211 7.753,3

Neurocirurgia 69.023 2.660              66.363 2.495,2

Neurologia 98.960 31.916            67.045 210,1

Oftalmologia 186.001 74.470            111.531 149,8

Oncologia 351.351 7.979              343.372 4.303,5

Otorrinolaringologia 210.118 39.895            170.223 426,7

Proctologia 123.770 5.319              118.450 2.226,8

Psiquiatria 163.825 58.512            105.313 180,0

Reumatologia 35.620 10.639            24.982 234,8

Tisiopneumologia 249.203 26.597            222.606 837,0

Traumato-ortopedia 40.748 77.130            -36.382 -47,2

Urologia 213.860 23.937            189.923 793,4

Outros 3.008.174 13.298            2.994.876 22.520,8

TOTAL 6.832.010 593.103 6.238.907 1.051,9  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CNES (Fev/2011) e da estimativa com base nos 

parâmetros da Portaria, considerando a população apurada pelo Censo Demográfico de 2010. 
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Tabela 6: AP 3.1, Relação entre oferta e necessidades de consultas, 

de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº. 1.101/2002, 
unidades de saúde secundárias da SMSDC, Fevereiro de 2011 

Especialidades Oferta de 
consultas

Necessidades Oferta - 
necessidades

Oferta - 
necessidades 

(%)

Alergologia 0 5.319              -5.319 -100,0

Cardiologia 11.642 53.193            -41.551 -78,1

Cir. Geral 24.394 61.172            -36.778 -60,1

Dermatologia 2.772 29.256            -26.484 -90,5

Angiologia 67.082 5.319              61.763 1.161,1

Endocrinologia 19.958 10.639            9.320 87,6

Gastroenterologia 0 18.618            -18.618 -100,0

Hematologia 13.028 2.660              10.369 389,9

Medicina física 0 31.916            -31.916 -100,0

Nefrologia 0 2.660              -2.660 -100,0

Neurocirurgia 0 2.660              -2.660 -100,0

Neurologia 12.197 31.916            -19.719 -61,8

Oftalmologia 13.306 74.470            -61.165 -82,1

Oncologia 0 7.979              -7.979 -100,0

Otorrinolaringologia 17.186 39.895            -22.708 -56,9

Proctologia 21.067 5.319              15.748 296,1

Psiquiatria 47.124 58.512            -11.388 -19,5

Reumatologia 0 10.639            -10.639 -100,0

Tisiopneumologia 84.546 26.597            57.949 217,9

Traumato-ortopedia 8.870 77.130            -68.260 -88,5

Urologia 0 23.937            -23.937 -100,0

Outros 80.388 13.298            67.090 504,5

TOTAL 423.562 593.103 -169.541 -28,6  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do CNES (Fev/2011) e da estimativa com base nos 

parâmetros da Portaria, considerando a população apurada pelo Censo Demográfico de 2010. 

Os dados apresentados nas Tabelas 5 e 6 corroboram aspectos tratados no 

item anterior. Quando se considera o total da oferta de consultas especializadas, só 

haveria déficit, de acordo com os parâmetros oficiais para as especialidades de 

cardiologia e traumato-ortopedia, estando as demais especialidades previstas na 

Portaria com uma oferta acima dos estabelecidos pelos parâmetros. Isto só ocorre 

porque na oferta total prevalecem os serviços dos hospitais. 
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A evidência se amplia quando visualizamos na Tabela 6, que considera 

apenas a oferta das unidades secundárias da SMSDC. Nela há déficit em 16, das 22 

especialidades consideradas pela Portaria GM/MS nº. 1.101/2002 o que ocasiona 

uma diminuição de consultas especializadas na área da ordem de 169.541 

consultas, ou 28,6% do total. 

A grande oferta de serviços especializados pelos hospitais na AP 3.1 parece 

propor que o sistema de saúde induz, como principal porta de acesso, a Atenção 

Terciária, tendo em vista que a forma de utilização dos serviços pela população se 

dá preferencialmente por esta via, como visto anteriormente. Mais uma vez este 

padrão de uso sugere que realmente pode estar ocorrendo o fenômeno de demanda 

induzida por oferta, tal como tratado na revisão deste estudo e enfatizada na citação 

de Oliveira (2008) ao tratar da modelagem dos fatores que condicionam o acesso à 

rede de serviços especializados (item 2.4.1). 

Outra situação está na forma de organização desta rede de atenção à saúde 

encontrada na AP 3.1, que ratifica a presença de um sistema fragmentado, 

fortemente hegemônico e pouco integrado, tendo em vista que a estrutura 

hierárquica vigente está voltada para o setor de alta complexidade. A pouca 

intervenção sobre a organização do nível primário e principalmente do nível 

secundário de atenção, ainda sugere que o sistema se distancia da definição de 

território sanitário, que deve ser impulsionado por um processo complexo e 

estruturado de ações e que se basearia no planejamento sobre as reais 

necessidades da população, tendo como figura principal, a autoridade sanitária, 

representada pela Coordenação de Área 3.1, que seria imprescindível neste 

momento. 

Kuschnir e Chorny (2010) ao abordarem a regionalização e a constituição de 

redes na instituição, avaliam a posição da autoridade sanitária, pois sem comando 

único, não é possível cobrar responsabilidade sanitária de forma a garantir acesso e 

cuidado integral, de forma integrada, sabendo que toda essa conjuntura envolve 

disputas de poder e requerem decisões de políticas públicas. 

Contudo, os parâmetros assistenciais vigentes pela Portaria GM/MS nº 

1.101/2002 são ditados nacionalmente tendo em vista alguns procedimentos 

calculados com base na população. Apesar da possibilidade de adequação sugerida 
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pela própria Portaria, através das especificidades encontradas em cada território, 

estas ainda podem encontrar um longo caminho para serem consideradas nos 

estudos de organização da oferta. 

 

5.3. Análise dos resultados do inquérito Delphi 

 

A 1ª rodada do questionário Delphi (Apêndice 1) foi respondida por 37 

médicos. Os mesmos estabeleceram 1933 associações entre os 20 capítulos da 

CID-10 e as 21 especialidades da Portaria GM/MS nº 1.101/02. Na análise, foi 

verificada a existência de concentração ou dispersão das respostas relacionando 

cada capítulo da CID com as especialidades.  

Os cinco capítulos da CID que apresentaram maior representatividade entre 

as respostas e elevada concentração foram: II – Neoplasia (Tumores); IX – Doenças 

do aparelho circulatório; IV – Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; I – 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias; e XIII – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo. As duas especialidades que foram apontadas 

como as de maior relação com estes capítulos da CID-10 foram: endocrinologia, 

associada ao capítulo IV (Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas); e 

cardiologia e angiologia, associadas ao capítulo IX (Doenças do aparelho 

circulatório). 

A segunda rodada (questionário apresentado no Apêndice 2) teve uma perda 

de aproximadamente 20% dos participantes iniciais, devido a situações diversas, 

como férias, licenças ou transferência. Os painelistas responderam sobre a relação 

entre as três especialidades que apresentaram maior associação: angiologia, 

cardiologia e endocrinologia e os 21 capítulos da CID-10. Foi dado retorno para 

painelistas dos resultados da primeira rodada. O resultado desta segunda rodada 

confirmou as escolhas das especialidades selecionadas. O destaque foi cardiologia, 

que apresentou maior número de associações (76,8%), seguido por endocrinologia 

(50,9% das associações). Já a angiologia foi fortemente atrelada à cardiologia nas 

respostas, provavelmente por estar incluída nas “doenças do aparelho circulatório” 

(Capítulo IX). 
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Com base na aplicação das duas rodadas do Delphi, foi decidido utilizar as 

especialidades de cardiologia e endocrinologia na modelagem para verificar a 

existência de correlação com as causas de morbimortalidade, com base nos bancos 

de dados do SIH e do SIM. 

 

5.4. Análise da modelagem de dados sobre a necessidade de consultas 

 

É importante lembrar que os parâmetros da Portaria GM/MS nº. 1.101/2002 

consideram como ponto de referência a população de uma região para estimar as 

consultas necessárias. Para analisar os parâmetros considerando as internações e 

os óbitos pelas causas selecionadas (CID-10) e as taxas de mortalidade para os 

anos de 2008 e 2009, foram feitos três modelos de regressão linear, cujos resultados 

são descritos a seguir. 

Modelo 1 

 Variável dependente: Número de consultas estimado pela Portaria; 

 Variável independente: Número de óbitos no biênio 2008-2009, para os 28 

bairros estudados (dados apresentados no Apêndice 10). 

Regressão Linear Simples 

A análise de regressão linear apresentou os seguintes resultados: 

Variable Coefficient Std Error F-test P-Value
obitos 19,761 3,988 24,5472 0,000042
Constant 609,358 437,763 1,9376 0,176189  

Correlation Coefficient: R2 = 0,49 

Source df Sum of Squares Mean Square F-statistic 
Regression 1 54635300,140 54635300,140 24,547
Residuals 26 57868778,824 2225722,262
Total 27 112504078,964  

Interpretação do modelo: 

O modelo explica 49% da variabilidade do número estimado de consultas, e, o 

número de óbitos correlaciona-se positivamente com o número de consultas 
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estimado (variável dependente). 

O coeficiente de regressão de 19,761 indica que um incremento de um óbito 

por doença cardiovascular e endócrina está correlacionado à necessidade de um 

incremento de 19,76 consultas nas especialidades estudadas (cardiologia e 

endocrinologia). Ou seja, a ocorrência de óbitos é um indicativo da necessidade de 

ampliar a oferta de consultas, o que indica que o resultado do modelo foi 

significativo. 

Breve discussão 

O modelo incluindo os óbitos estimados apresenta boa correlação com os 

números estimados. A equação do modelo predito y = (19,761 x número de óbitos) + 

609 poderia ser um alternativa para a revisão da Portaria GM/MS nº. 1.101/2002 

para o território da AP 3.1. 

Modelo 2 

 Variável dependente: Número de consultas estimado pela portaria; 

 Variável independente: Número de internações no biênio 2008-2009, para 

os 28 bairros estudados (dados apresentados no Apêndice 10). 

Regressão Linear Simples 

Variable Coefficient Std Error F-test P-Value
internações 19,390 10,161 3,6410 0,067920
Constant 1733,938 462,654 14,0461 0,000944  

Correlation Coefficient R2 = 0,12 

Source df Sum of Squares Mean Square F-statistic 

Regression 1 13819652,774 13819652,774 3,641
Residuals 26 98684426,190 3795554,853
Total 27 112504078,964  

Interpretação do modelo: 

O modelo explica 12% da variabilidade do número estimado de consultas, o 

que é pouco, e correlaciona-se positivamente com o número de consultas estimado 

(variável dependente). 
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O coeficiente de regressão de 19,390 indica que para cada internação deveria 

haver um incremento de 19 consultas na oferta de serviços. Em relação à variável 

óbito, contudo, como o coeficiente de determinação (R2) é menor, não apresentou 

significância estatística, indicando que esta variável é menos robusta. 

Breve discussão 

Este modelo tem alguns vieses em sua análise, entretanto, uma vez que o 

número de internações não cobre toda a população, uma vez que uma parte dela, se 

interna no setor privado. Um dos subsistemas da AP 3.1, por exemplo, a Ilha do 

Governador, apresenta uma elevada proporção de sua população que é beneficiária 

de planos e seguros privados de saúde. Por essa razão, os resultados obtidos não 

apresentam consistência suficiente para sugerir mudanças nos parâmetros da 

Portaria. Os dados ignorados também foram superiores em relação a esta variável. 

Modelo 3 

 Variável dependente: Número de consultas estimado pela portaria; 

 Variáveis independentes (dados apresentados no Apêndice 10): 

 Óbitos no biênio 2008-2009, para os 28 bairros estudados; 

 Internações no biênio 2008-2009 pelo SUS por endereço de residência 

dos pacientes internados. 

Regressão Linear Múltipla 

Variable Coefficient Std Error F-test P-Value
internações -47,591 11,590 16,8613 0,000403
obitos 40,459 5,940 46,3866 0,000000
CONSTANT 183,568 360,246 0,2597 0,615011  

Correlation Coefficient: R2 = 0,69 

Source df Sum of 
Squares 

Mean 
Square F-statistic 

Regression 2 77944239,329 38972119,664 28,192
Residuals 25 34559839,636 1382393,585
Total 27 112504078,964  

Interpretação do modelo: 

O modelo explica 69% da variabilidade do número estimado de consultas, e o 
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número de óbitos correlaciona-se positivamente com o número de consultas 

estimado (variável dependente). 

O coeficiente de regressão de 40,459 indica que um incremento de um óbito 

por doença cardiovascular está correlacionado a um incremento de 40 consultas nas 

especialidades estudadas (cardiologia e endocrinologia).  

Por outro lado, o modelo indica que o número de internações correlaciona-se 

negativamente com o número de consultas estimado (- 47,591). 

Breve discussão 

Há dois grandes problemas em relação ao uso da informação sobre 

internações: 1) eles só levam em conta as internações no sistema do SUS; 2) em 

2008 havia 33% de valores ignorados na AIH por bairros, e em 2009, 12,5%. Ainda 

assim, este modelo parece indicar que a queda das internações corresponderia ao 

maior número de consultas estimado, o que seria um contrassenso. 

Síntese da modelagem realizada 

Dos três modelos de regressão linear apresentados, o modelo 1 (relativo aos 

óbitos) representa um resultado mais consistente e apropriado para uma adequação 

dos parâmetros da Portaria GM/MS nº. 1.101/2002. A primeira questão que aponta é 

a relevância dos estudos epidemiológicos extraídos dos dados dos Sistemas de 

Informação do SUS, neste caso, o SIM. 

Conforme revisado neste estudo, no item 4.4.2, os dados de mortalidade de 

uma forma geral apresentaram uma melhora significativa da informação ao longo 

dos anos, resultado decorrente da padronização e codificação da causa básica e 

dos constantes treinamentos de recursos humanos quanto ao correto preenchimento 

da Declaração de Óbito, o que o torna um dado de qualidade, possível de ser 

revisado em análise do perfil de saúde de uma dada região. 

Além da confiabilidade dos dados levantados no SIM, observou-se a 

necessidade de se trabalhar estes dados mais localmente, como proposto neste 

estudo. Isto tornou a possibilidade de um olhar a mais, para as especificidades do 

território em questão, principalmente nesta necessidade de se rever a oferta de 

consultas na AP. 

Na tabela 3 deste estudo, que descreve os dados do IDH por RA da AP 3.1, 
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compreendem variáveis que poderão ser consideradas em estudos futuros, assim 

como ser também considerado para a revisão do cálculo de consultas por regiões, 

tendo em vista que os riscos e determinantes do território ampliam o escopo de 

observações a serem vistas numa análise situacional, em contrapartida ao uso do 

quantitativo populacional.  

Como observado, há uma estimativa de consultas que cresce, de acordo com 

os bairros mais populosos e um número de internações que decresce, como ocorre 

na XX RA, que tem menos internações pelo SUS, o que constitui um viés. Ao passo 

que com os dados do SIM, onde houver mais óbitos, a correção das consultas 

deverá ser maior, implicando maior risco naquela região, sendo necessária a 

correção de consultas entre 20 e 40 consultas para cada óbito nos diversos bairros. 

Sendo assim, o estudo remete à necessidade da melhoria da informação na 

alimentação dos Sistemas de Informação aqui revisados, e a necessidade do gestor 

ter em tempo real as informações destes dados que mudam constantemente num 

dado período, tempo e local. 

 

 

 

. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a adequação dos parâmetros 

assistenciais oficiais para a organização da oferta do nível secundário de atenção da 

rede de serviços de saúde AP 3.1. A aplicação dos parâmetros assistenciais para 

consultas especializadas, conforme a Portaria GM/MS nº. 1.101/2002 na AP 3.1, e a 

revisão da rede de saúde local, possibilitaram não apenas correlacionar estes dados 

com o banco do SIM e SIH referente à população desta área, como nos indicou 

caminhos que pudessem remodelar a oferta através da análise de regressão linear. 

O estudo enfatizou que há muito que se conhecer sobre a dimensão teórica 

trazida pelo Relatório Dawson para a organização de sistemas integrados de saúde, 

e, neste este caso, a AP 3.1. O relatório traz orientações claras e viáveis de serem 

cumpridas, mesmo num contexto onde há plena fragmentação da rede de serviços 

de saúde, já que suas diretrizes levam em conta as condições locais, a forma como 

a população ocupa e utiliza o território, além de partir de estudos bem 

territorializados a partir de regiões de saúde delimitadas, ou seja, há uma 

aproximação maior da realidade local. 

A análise da situação de saúde, em cada realidade, possibilita a compreensão 

e o levantamento dos problemas e necessidades de saúde existentes numa 

população adscrita, e que são imprescindíveis para levantamento de determinantes, 

riscos e danos existentes no território; além de dimensionar a adequação e provisão 

de serviços de saúde em cada situação específica. Esse retorno ao referencial 

teórico nos remete a questões encontradas neste estudo, quando abordamos a 

função da territorialização para configurar o planejamento da rede de atenção à 

saúde e aplicação racional dos recursos existentes. 

Os parâmetros assistenciais da Portaria GM/MS nº 1101/2002 mesmo 

recomendando sua adequação frente à existência de diferentes realidades regionais, 

epidemiológicas e financeiras (Art. 1º, Parágrafo único), ainda não encontrou 

métodos que promovesse essa revisão, visto que os serviços ofertados para as 

necessidades populacionais, como observado na configuração da oferta de serviços 

especializados na AP 3.1, ainda estão distantes de atender e estruturar o sistema de 

saúde local numa modelagem de redes de atenção a saúde, para o suprimento das 
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necessidades de saúde da população. 

Este fato ficou mais evidente quando se considerou para o cálculo dos 

parâmetros assistenciais (nas especialidades de cardiologia e endocrinologia), a 

base populacional por bairros da AP 3.1, além dos dados epidemiológicos de 

morbimortalidade da área. 

Foi observado que a maior população da AP pertencia a RA da Ilha do 

Governador, que pelos parâmetros da Portaria, contaria com um maior número de 

consultas. Contudo, a avaliação deste estudo, este fato não implicaria 

necessariamente, em ampliação da oferta de consultas de especialidades para essa 

localidade, já que a Ilha do Governador apresentou menos internações pelo SUS, o 

que constitui um viés. Se atentarmos para a verificação do risco local, as RA de 

Ramos e Penha deveriam ter maior atenção para a correção do número de 

consultas, tendo em vista que no estudo situacional do território da AP, estas 

apresentaram indicadores de maior risco epidemiológico. Dessa forma, ter uma 

população maior não significou dizer que houvesse a mesma proporção de riscos. 

O banco de dados do SIM e SIH, dos usuários residentes da AP 3.1, 

possibilitou que houvesse, neste estudo, uma reflexão, em princípio, da forma como 

a informação é obtida e processada, e posteriormente, como esta informação fosse 

utilizada para o planejamento e gestão do sistema de saúde local. Neste caso, os 

dados que apresentaram um resultado mais consistente e apropriado para uma 

adequação dos parâmetros da Portaria GM/MS nº. 1.101/2002 foram extraídos do 

banco do SIM. 

O número de óbitos revelou uma correlação positiva com o número de 

consultas estimado, e, evidenciou que à medida que aumenta o número de 

consultas, aumenta o número de óbitos, indicando um maior risco naquela região. 

Há uma necessidade de correção entre 20 e 40 consultas para cada óbito nos 

diversos bairros, assim, onde houver mais óbitos, a correção deverá ser maior. 

O mesmo não ocorreu com o banco do SIH, que apresentou algumas 

limitações para sua utilização. O modelo indicou que o número de internações 

correlaciona-se negativamente com o número de consultas estimado (- 47,591).  

 Verificamos que não houve dados de internações para os bairros do 

Complexo do Alemão e Complexo da Maré, no biênio 2008-2009, além de que os 
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bairros da RA Ilha do Governador, conforme já comentado, apresentou menos 

internações pelo SUS. O modelo ainda indicou que apesar do número de 

internações decrescerem, haveria necessidade de um maior número de consultas 

estimado, o que seria um contrassenso. 

Sendo assim, avaliamos positivamente o uso dos bancos locais para a 

adequação dos parâmetros da Portaria. Enfatizamos neste ponto, os bancos “locais”, 

porque uma das limitações para a execução do estudo foi ter acesso aos dados do 

SIH somente da AP 3.1 e que apesar de serem disponibilizados pelo site do 

DATASUS, estes são informados apenas por município de residência ou ocorrência, 

sem possibilitar acesso aos dados por bairro. 

Isso acontece porque as variáveis como endereço de residência ou mesmo o 

CEP constituem dados confidenciais como referidos pela Superintendência de 

Regulação Avaliação e Controle (DRAC) do Ministério da Saúde e que 

institucionaliza o uso do banco de dados do SIH nacionalmente. Há que ser pensado 

a forma como disponibilizar de forma atualizada e rápida, as informações dos 

bancos desses grandes sistemas de informações em saúde, dado a dinamicidade 

com que a realidade sanitária das regiões impõe a necessidade de revisão contínua 

dos recursos de saúde existentes. 

Contudo, foi identificado durante a análise dos dados epidemiológicos do SIH 

que as bases populacionais das RA da Maré e Complexo do Alemão não puderam 

ser computadas para o estudo da modelagem porque nos banco de dados deste 

sistema de informação não continham dados referente a essas duas localidades. É 

como se esses territórios não apresentassem quaisquer problemas ou necessidades 

de saúde emergentes, não sobrevindo notificações para estas áreas, o que pode ser 

contestada pela posição de IDH dos mesmos – ver Tabela 3. Neste caso, a 

subnotificação encontrada nos dados de internação dificultou a análise da 

modelagem com o uso do SIH.   

Os estudos sobre os grandes sistemas de informação revelam sobre a 

confiabilidade das informações obtidas no nível local, e neste caso, o estudo sugere 

que haja uma melhoria na qualidade das informações prestadas, no qual o território 

de residência informado constitui um dado de relevância no encaminhamento de 

várias situações de tomada de decisão e planejamento. 
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O uso do método Delphi, trouxe uma maior aproximação com os profissionais 

médicos que no nosso referencial, ocupam um papel central nos sistemas de 

atenção à saúde, tendo em vista que o seu conhecimento técnico determina o 

encaminhamento de grande parte das necessidades de saúde num sistema. 

A opinião destes painelistas possibilitou uma aproximação de dois 

parâmetros, que a princípio, não se conversavam entre si, como o conjunto das 22 

especialidades médicas da Portaria GM/MS nº 1101/02 e os 20 capítulos da CID-10. 

O consenso gerado pela aplicação das duas rodadas para a correspondência entre 

os parâmetros citados possibilitou que concluíssemos um caminho metodológico 

para escolher que especialidades teriam maior representatividade justificado pelos 

CIDs de maior concentração. Se não ocorresse o uso deste método, teríamos que 

nos arriscar no escuro, tendo que trabalhar aleatoriamente todas as especialidades 

médicas, sem considerar o grau de relação dos processos que as mesmas 

encontram durante a assistência aos usuários. 

O estudo observou, através da análise da oferta e da modelagem, a 

necessidade de ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família, dado à 

relevância desta na reorganização do nível primário de atenção, e 

consequentemente, o uso racional dos encaminhamentos das necessidades para o 

nível secundário de atenção. 

 Mendes (2009) e Kushnir e Chorny (2010) explicitam que o primeiro nível 

deve ser dotado de resolutividade, a partir da qualificação dos recursos humanos, do 

acesso a meios diagnósticos e terapêuticos e das articulações funcionais com os 

demais componentes da rede. Lapa et al (2006) consideram que as mudanças 

propostas pela ESF pretende romper com a forma de atendimento espontâneo e 

proporciona a oferta organizada tendo em vista que o planejamento da oferta de 

serviços de saúde é indispensável na perspectiva da equidade. 

Essa condição traria uma proposta indutora para intervenção frente à situação 

em que se encontra a rede de saúde da AP 3.1. Na análise, esta rede de saúde se 

configura num modelo de organização que ratifica a presença de um sistema 

fragmentado, fortemente hegemônico e pouco integrado, com os recursos de saúde 

priorizando a assistência nos hospitais que enfatizam a atenção às condições 

agudas e para os eventos de agudização das condições crônicas. 
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A fragmentação propõe a competição, e nesta, tanto a atenção primária como 

a secundária são atingidas pela hegemonia que o nível terciário impõe, basicamente 

fortalecido por um sistema de pagamento por procedimentos, como vimos na revisão 

sobre SIH. Pensando na existência das falhas de mercado na saúde é como se os 

hospitais mantivessem o “monopólio” sobre os demais serviços, por manter em sua 

estrutura a maior oferta de serviços de média e alta complexidade, e por 

consequência a “escassez de serviços” de outros setores como vimos no 

levantamento da oferta da atenção primária e secundária. 

Outra justificativa para a ampliação da atenção primária está sugerida pela 

avaliação do modelo 1 no qual o número de óbitos extraídos do banco do SIM 

apresenta correlação positiva com o número de consultas. O modelo aponta que 

onde houver mais óbitos, há maior risco nestas localidades e consequentemente a 

correção de consultas será maior. Sendo assim, os dados de óbitos apontam para a 

melhoria da assistência desde a prevenção a cura do processo saúde-doença. 

Se pensarmos que numa condição ideal, a população sendo adequadamente 

assistida pela atenção primária em suas necessidades, e se este nível de atenção 

estivesse correspondendo ao controle de riscos e danos, os casos que 

necessitariam de maior assistência, estaria sendo devidamente referenciada para o 

nível secundário, mesmo estando devidamente acompanhado pelo primeiro nível. É 

uma situação de quase reciprocidade, se os sistemas de saúde assim fossem 

organizados. Mendes (2009) ressalta essa posição, quando relata que “quanto mais 

forte a orientação dos países para a atenção primária à saúde, menor as taxas de 

mortalidade e menores as taxas de hospitalizações.” (p. 154-155) 

O papel da autoridade sanitária discutida durante a execução de todo o 

estudo, remete ao grau de importância de sua atuação sobre uma rede de atenção a 

saúde que atenda as necessidades de saúde da população. Para isso, o Relatório 

Dawson traça o perfil deste gestor num apanhado que observamos mais de 20 

citações que orienta as atribuições necessárias para este ente possa gerir o sistema 

de saúde de uma determinada região de saúde. 

É incontestável que seja revisto a posição da autoridade sanitária, neste caso, 

representado pelos Coordenadores de Áreas de Saúde, de forma que estes, dentro 

de seu processo de gestão, possam: gerir, definir, planejar, programar, organizar, 
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executar, prover, regular, contratar, monitorar, acompanhar e avaliar as ações dos 

serviços de saúde à população de sua área, na lógica da responsabilidade sanitária. 

Contudo, o que se observa é que esta função ainda reflete uma forte tendência 

vertical e centralizadora, estando assim, as CAPs longe de constituírem distritos 

sanitários, segundo a concepção proposta pela 8ª Conferência Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2005b). 

Dentre essas considerações e propostas de avaliação da rede de atenção à 

saúde da AP 3.1, nos fizeram pensar como podem ser revistos melhores caminhos 

que assegurem o cumprimento da universalização, da equidade e da integralidade. 

A mensagem trazida pelo modelo da pirâmide, por mais que traduza um formato 

organizacional, como visto na concepção normativa do SUS e que também desenha 

a rede de saúde da AP 3.1, é que sua representatividade, segundo os níveis de 

complexidade crescente, engessa os fluxos de utilização dos serviços de saúde pela 

sua forte tendência hierárquica, além de permitir o uso indiscriminado e irracional 

dos recursos por parte da população que termina demandar pronto-socorros e 

hospitais por um padrão de uso estruturado socialmente e até mesmo impulsionado 

pela organização do próprio sistema de saúde, no qual fazemos parte. 

O modelo da eclipse propõe uma horizontalidade nas relações entre os níveis 

de atenção a saúde, pois encaminha situações que podem ser encontradas e 

trabalhadas integralmente pelas três densidades tecnológicas e a modelagem 

realizada neste estudo, pôde traduzir essa condição.  A pirâmide prevê que as 

unidades estarão sempre esperando a sua demanda que nem sempre identificará as 

necessidades reais por consultas médicas. Já a eclipse avança na proposta da 

vigilância em saúde, pois se aproxima da avaliação de riscos, danos e agravos 

encontrados num território. 
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APÊNDICE  2: QUESTIONÁRIO DELPHI 2: RELAÇÃO ENTRE ALGUMAS ESPECIALIDADES 

MÉDICAS DA PORTARIA GM/MS Nº. 1.101/2002 E OS CAPÍTULOS DA CID-10 
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APÊNDICE  3: CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES DA CAP 3.1 

De forma a organizar uma base de informações da capacidade instalada dos 

serviços de saúde da AP 3.1, levantadas para estudo da oferta de serviços 

ambulatoriais de especialidades, utilizou-se a base de dados do Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES)9, disponibilizado pelo DATASUS, através do 

site CNESNet, atualizado mensalmente pela SMSDCRJ. Desta base de dados do 

CNES foram criados bancos intermediários e organizada em variáveis que 

permitisse a observação destes num formato de planejamento dos serviços. Sendo 

assim, os serviços foram descritos pelas seguintes variáveis: nome do 

estabelecimento; bairro; do módulo básico do CNES levantou-se os campos – 

caracterização (tipo de unidade, esfera administrativa); nível de atenção/atividade 

(ambulatorial, hospitalar); atendimento (tipo de atendimento, fluxo da clientela) e do 

módulo conjunto do CNES, os campos – nível de hierarquia e turno de atendimento. 

Destas variáveis, foram retiradas outras sub-variáveis do CNES para melhor 

descrever todas as informações relativas às unidades de saúde, como segue no 

quadro 1: 

                                            
9 Levantamento realizado com base no site http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp?VTipo=0 
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Quadro 1: Variáveis levantadas do CNES, módulos: básico e conjunto, 

fevereiro/2011 

Tipo de Unidade
Estadual
Federal
Municipal
Privado Filantrópico
AB (Atenção Básica)
MC (Média Complexidade)
AC (Alta Complexidade)
Internação
Média Complexidade
Alta complexidade
Ambulatorial
Internação
Urgência
SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico)
Atendimento da Demanda Espontânea (DE)
Atendimento da Demanda Referenciada (DR)
AMB M1 (Ambulatório M1)
AMB M2 (Ambulatório M2)
AMB M3 (Ambulatório M3)
Alta AMB
PAB/PABA
Alta HOSP/AMB
Atendimento Turno Manhã
Atendimento Turno Tarde
Atendimento Turno Noite
Plantão contínuo de 24h/dia

Hospitalar

Tipo de 
Atendimento

Fluxo de Clientela

Informações Gerais - 
Outros

Nível de Hierarquia

Turno de 
Atendimento

M
ód

ul
o 

Bá
si

co
M

ód
ul

o 
C

on
ju

nt
o

Caracterização

Nível de Atenção / 
Atividade

Atendimento

Esfera 
Administrativa

Ambulatorial

Fonte: CNES/DATASUS, fev/2011. 

Os dados levantados foram agrupados em quatro quadros de forma a permitir 

uma melhor observação dos serviços de saúde quanto ao tipo de unidades. O 

período de levantamento dos dados do CNES ocorreu de 26 de janeiro a 02 de 

fevereiro de 2011, sendo incluídas as unidades que mantém vínculo com o Sistema 

Único de Saúde (SUS) – públicos e filantrópicos privados. Não foram incluídos os 

estabelecimentos privados sem vínculo com o SUS, já que priorizamos apenas as 

unidades que ofertavam serviços de média e alta complexidade às Unidades de 

Atenção Primária da AP 3.1. 
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Nesta etapa, foram levantados 25 estabelecimentos que ofertam serviços de 

média e alta complexidade na AP 3.1, assim distribuídos: 05 hospitais 

especializados, 04 hospitais gerais, 04 policlínicas, 02 clínicas especializadas, 01 

unidade de apoio diagnóstico (SADT isolado), 03 Centros de Atenção Psicossocial e 

06 centros de saúde/unidades básicas. Estes Centros de saúde/unidades básicas 

foram destacados nesta etapa, pois apesar de se configurarem enquanto serviços 

de Atenção Primária (como descritos na Carteira de Serviços), também ofertam 

atendimento ambulatorial em mais de uma especialidade médica.  Numa etapa 

posterior, serão descritos as demais Unidades de Atenção Primária da AP 3.1. 

A Atenção Terciária na AP 3.1 está distribuída em todos os Subsistemas, 

contando com um total de nove unidades hospitalares. Os hospitais especializados 

conforme definição adotada pelo CNES são unidades que “realizam internação em 

uma especialidade apenas, seja clínica ou cirúrgica” (KUSCHNIR, 2009, p. 12). O 

Hospital Mário Kroeff está localizado no Subsistema Leopoldina Norte e é 

especializado no tratamento do câncer. Constitui uma unidade filantrópica 

conveniada ao SUS, cujo nível de atenção ambulatorial atende atividades de 

atenção básica a alta complexidade.  

No Subsistema Ilha se agrupam a maioria dos hospitais especializados: o 

Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, de gestão municipal, é um Centro de 

Referência de Fissurados Labiopalatais (CEFIL), para tratamento de crianças 

portadoras da fenda labiopalatal, conhecida como “lábio leporino”; o Instituto de 

Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG), especializado em pediatria e o Instituto de 

Doenças do Tórax, pertencem à gestão federal. O nível de atenção desses hospitais 

ocorre tanto de forma ambulatorial como hospitalar sendo no nível ambulatorial as 

atividades abrange a atenção básica a alta complexidade. São unidades de 

referência para todas as unidades da Rede SUS de todo o município e estado do 

Rio de Janeiro, como vemos no quadro 2. 
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Quadro 2: Área de Planejamento 3.1, Hospitais Especializados, fevereiro/2011 
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HOSPITAL MUN N S DO LORETO 2269724 ILHA DO 
GOVERNADOR

HOSPITAL ESPECIALIZADO

X X X X X X X X X X X X

UFRJ INST DE PUER PED 
MARTAGAO GESTEIRA

2296616 CIDADE 
UNIVERSITARIA

HOSPITAL ESPECIALIZADO

X X X X X X X X X X X X X X

FIOCRUZ IPEC INST PESQ CLIN 
EVANDRO CHAGAS

2288338 MANGUINHOS HOSPITAL ESPECIALIZADO

X X X X X X X X X X X X X

HOSPITAL MARIO KROEFF 2269899 PENHA CIRCULAR HOSPITAL ESPECIALIZADO

X X X X X X X X X X X X X

UFRJ INST DE DOENCAS DO 
TORAX

5358833 ILHA DO FUNDAO HOSPITAL ESPECIALIZADO

X X X X X X X X X X X X X

Estabelecimento CNES Bairro

Módulo Básico Conjunto
Caracterização Nível de Atenção / Atividade Atendimento Informações Gerais - Outros

Tipo de Unidade Turno de 
Atendimento

Esfera Administ. Ambulato-rial Hospitalar Tipo de 
atendimento

Fluxo de 
clientela

Nível de hierarquia

 

Fonte: MS/CNES/DATASUS, fev/2011. 
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Por fim, o Instituto de Pesquisa Evandro Chagas (IPEC) da Fundação 

Oswaldo Cruz, especializado em doenças transmissíveis, localiza-se no Subsistema 

Leopoldina Sul, pertence à gestão federal, com oferta serviço ambulatorial em 

atenção primária e de média complexidade. 

Os cinco hospitais especializados prestam atendimento ambulatorial, 

internação e serviço de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT), somente o IPPMG 

presta serviço de urgência. Todos atendem a clientela por demanda livre e por 

demanda referida, conforme dados coletados no CNES. Nas informações de 

conjunto, o nível hierárquico da maioria dos hospitais é “alta hospitalar/ambulatorial”, 

quanto aos turnos de atendimento oferecem plantão contínuo de 24 horas. O IPEC 

configura-se com nível de atendimento ambulatorial M310 com atendimentos nos 

turnos da manhã e a tarde. 

De acordo com a classificação adotada pelo CNES, os hospitais gerais 

constituem unidades que “realizam internação em mais de uma especialidade.” 

(KUSCHNIR, 2009, p. 12) Na AP 3.1, os quatro hospitais gerais também estão 

distribuídos entre os Subsistemas – Norte: Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV); 

Sul: Hospital Federal de Bonsucesso (HFE) e Ilha: Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho (HUCFF) e Hospital Municipal Paulino Werneck (HMPW), como se 

segue no quadro 3. 

 

                                            
10 Média Complexidade de 3º nível de referência (M3) – “conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam 

atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos.” Compreende Hospital Geral de pequeno porte ou unidades mistas de 

saúde. (MS, SOMASUS, 2009b) 
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Quadro 3: Hospitais Gerais – Área de Planejamento 3.1, fevereiro/2011 
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HGB HOSPITAL GERAL DE 
BONSUCESSO

2269880 BONSUCESSO HOSPITAL GERAL

X X X X X X X X X X X X X X

UFRJ HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CLEMENTINO FRAGA FILHO

2280167 ILHA DO FUNDAO HOSPITAL GERAL

X X X X X X X X X X X X X X

SESDEC RJ HOSPITAL ESTADUAL 
GETULIO VARGAS

2270234 PENHA CIRCULAR HOSPITAL GERAL

X X X X X X X X X X X X X

SMSDC RIO HOSPITAL MUNICIPAL 
PAULINO WERNECK

2270056 ILHA DO 
GOVERNADOR

HOSPITAL GERAL

X X X X X X X X X X X X X

Estabelecimento CNES Bairro

Módulo Básico Conjunto
Caracterização Nível de Atenção / Atividade Atendimento Informações Gerais - Outros

Tipo de Unidade Turno de 
Atendimento

Esfera Administ. Ambulato-rial Hospitalar Tipo de 
atendimento

Fluxo de 
clientela

Nível de hierarquia

  

Fonte: MS/CNES/DATASUS, fev/2011. 
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Os hospitais geridos pela esfera administrativa federal são HFE e HUCFF e 

os demais pela esfera estadual (HGV) e municipal (HMPW). Os níveis de atenção 

tanto no ambulatorial quanto no hospitalar apóiam atividades de atenção básica à 

alta complexidade e o tipo de atendimento configura-se em todos nos serviços: 

ambulatorial, internação, urgência e SADT. Dentre os hospitais gerais, somente o 

HUCFF tem demanda referenciada, os demais adotam o atendimento a demanda 

espontânea e referenciada. O nível de hierarquia dos hospitais gerais, exceto no 

HMPW é alta hospitalar/ambulatorial, neste último, configura-se em atendimento 

ambulatorial M211 e M3. Nas quatro unidades hospitalares o turno de atendimento 

configura-se em plantão contínuo de 24 horas/dia. 

Sendo unidades de referência para todo o Rio de Janeiro, o acesso é 

viabilizado pelas principais vias de acesso – Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha 

Vermelha. O principal acesso a Ilha do Governador ocorre pela Estrada do Galeão 

que faz conexão com Linha Vermelha e Linha Amarela. Sendo assim, a 

possibilidade dessas unidades receberem usuários provenientes de outros 

municípios é grande, principalmente da Baixada Fluminense, na busca de suprir 

suas necessidades na busca de oferta de especialidades médicas. Apesar do 

número considerável de unidades hospitalares, apenas dois deles – HFB e o HGV 

oferecem serviços de emergência. 

                                            
11 Média Complexidade de 2º nível de referência (M2) – “Conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares 

que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de 

profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos.” Compreendem serviços ambulatoriais de atenção 

psicossocial e laboratórios Básicos de Saúde Pública. (MS, SOMASUS, 2009b) 
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Quadro 4: Área de Planejamento 3.1, unidades ambulatoriais com serviços ambulatoriais especializados, fevereiro/2011 
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SMSDC RIO POLICLINICA 
NEWTON ALVES CARDOZO

2270064 ILHA DO 
GOVERNADOR

POLICLINICA

X X X X X X X X X X X X

SMSDC RIO POLICLINICA MARIA 
CRISTINA ROMA PAUGARTTEN

2295032 RAMOS POLICLINICA

X X X X X X X X X X X X

SMSDC RIO POLICLINICA JOSE 
PARANHOS FONTENELLE

2296527 PENHA POLICLINICA

X X X X X X X X X X X X

SMSDC CMS AMERICO VELOSO 2296551 PRAIA DE RAMOS POLICLINICA

X X X X X X X X X X X

SMSDC RIO CAPS FERNANDO 
DINIZ

5240832 OLARIA CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL X X X X X X X X X X

SMSDC CAPS ERNESTO 
NAZARETH

3567494 ILHA DO 
GOVERNADOR

CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL X X X X X X X X

SMSDC CAPS JOAO FERREIRA 
SILVA FILHO

6527027 COMPLEXO DO 
ALEMAO

CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL X X X X X X X X X X X

FIOCRUZ IOC LABORATORIO DE 
HANSENIASE

3061310 MANGUINHOS CLINICA 
ESPECIALIZADA/AMBUL
ATORIO DE 
ESPECIALIDADE

X X X X X X X X X

CENTRO DE ESTUDOS DE SAUDE 
DO TRABALHADOR E ECOLOGIA 
HUMANA

6407412 MANGUINHOS CLINICA 
ESPECIALIZADA/AMBUL
ATORIO DE 
ESPECIALIDADE

X X X X X X X X X X

FIOCRUZ IOC LABORATORIO DE 
HEPATITES VIRAIS

4046544 MANGUINHOS UNIDADE DE APOIO 
DIAGNOSE E TERAPIA 
(SADT ISOLADO)

X X X X X X X

Estabelecimento CNES Bairro

Módulo Básico Conjunto
Caracterização Nível de Atenção / Atividade Atendimento Informações Gerais - Outros

Tipo de Unidade Turno de 
Atendimento

Esfera Administ. Ambulato-rial Hospitalar Tipo de 
atendimento

Fluxo de 
clientela

Nível de hierarquia

 
Fonte: MS/CNES/DATASUS, fev/2011. 
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De acordo com a classificação do CNES, “os estabelecimentos que 

apresentam oferta ambulatorial podem ser classificados como pronto-socorro geral, 

pronto-socorro especializado, policlínica, clínica-especializada/ambulatório de 

especialidades, centro de saúde/unidade básica e consultório isolado.” (KUSCHNIR, 

2009, p. 12) Constituem unidades de Atenção Secundária, segundo Carteira de 

Serviços (SMSDCRJ, 2010): Policlínica, Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e os Centros de Reabilitação. 

A AP 3.1 apresenta em seu território 04 policlínicas, 03 centros de atenção 

psicossocial, 02 clínicas especializadas/ambulatório de especialidades e 01 unidade 

de apoio diagnóstico e terapêutica (SADT isolado). Neste levantamento não foram 

consideradas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), pois as mesmas realizam 

atendimento sem considerar as especialidades médicas previstas na Portaria 

GM/MS nº 1101/02 (Quadro 4).  

Das dez unidades de Atenção Secundária da AP 3.1, seis estão localizadas 

no Subsistema Leopoldina Sul: Policlínica Maria Cristina Roma Paugartten 

(PMCRP), CMS Américo Veloso (CMSAV), CAPS João Ferreira Silva Filho, IOC 

laboratório de Hanseníase, Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia 

e o IOC Laboratório de Hepatites Virais. No Subsistema Ilha compreendem duas 

unidades: Policlínica Newton Alves Cardozo (PNAC), CAPS Ernesto Nazareth e no 

Subsistema Leopoldina Norte, a Policlínica José Paranhos Fontenelle (PJPF) e o 

CAPS Fernando Diniz. Destas somente as clínicas especializadas e o Laboratório de 

Hanseníase pertencem à gestão federal, as demais unidades são da gestão 

municipal. 

As quatro Policlínicas12 realizam atendimento ambulatorial da atenção básica 

a média complexidade (Ambulatório M2 e M3), além de realizarem serviço de apoio 

diagnóstico e terapêutico (SADT). As unidades PMCRP e PJPF realizam 

                                            
12 Conforme classificação do CNES: “Policlínica – atendimento ambulatorial em mais de uma especialidade médica 

e/ou não médica. Clínica especializada – atendimento ambulatorial em uma especialidade médica e/ou não médica, como 

fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, etc.” (KUSCHNIR, 2009, p. 12) 
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atendimento de urgência conforme dados do CNES. A maior parte dos atendimentos 

ocorre nos turnos de manhã e da tarde e somente no CAPS João Ferreira Silva Filho 

ocorre por atendimento contínuo 24 horas/dia. 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) realizam atendimento 

ambulatorial em atenção básica a alta complexidade – CAPS Fernando Diniz e 

CAPS João Ferreira Silva Filho (neste há também o serviço de internação e 

atendimento por plantão contínuo de 24h/dia). No CAPS Ernesto Nazareth há 

somente atendimento ambulatorial de alta complexidade. Os turnos de atendimento 

ocorrem nos turnos da manhã e tarde nos CAPS Fernando Diniz e Ernesto 

Nazareth. 

As clínicas especializadas e o Laboratório de Hepatites Virais apresentam 

uma oferta de serviços ambulatoriais de forma diversificada das demais unidades de 

Atenção Secundária onde a maior parte realiza atendimento ambulatorial de 

especialidades (M2, M3 e alta ambulatorial), ofertam serviços de apoio diagnóstico e 

terapêutico e atendem a demanda nos turnos da manhã e da tarde. No conjunto 

informado pela base do CNES, o fluxo da clientela nas unidades de Atenção 

Secundária ocorre por demanda espontânea e por demanda referenciada, exceto 

para o IOC Laboratório de Hepatites Virais que atende somente demanda 

referenciada. 



 

140 

 

Quadro 5: Unidades de atenção primária com atendimentos de especialidades da Área de Planejamento 3.1, fevereiro/2011 
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CMS DR JOSE BREVES 
DOS SANTOS

2269902 CORDOVIL CENTRO DE SAUDE/ 
UNIDADE BASICA X X X X X X X X X X X

SMSDC CMS MADRE 
TERESA DE CALCUTA

2273640 ILHA DO 
GOVERNADOR

CENTRO DE SAUDE/ 
UNIDADE BASICA X X X X X X X X X

SMSDC CMS NECKER 
PINTO

2280779 ILHA DO 
GOVERNADOR

CENTRO DE SAUDE/ 
UNIDADE BASICA X X X X X X X X X X X

SMSDC RIO CMS DR 
NAGIB JORGE FARAH

2296535 JARDIM 
AMERICA

CENTRO DE SAUDE/ 
UNIDADE BASICA X X X X X X X X

SMSDC CMS 
MANGUINHOS

5456967 MANGUINHOS CENTRO DE SAUDE/ 
UNIDADE BASICA X X X X X X X

FIOCRUZ - CENTRO DE 
SAUDE ESCOLA GERMANO 
SINVAL FARIA

5456932 MANGUINHOS CENTRO DE SAUDE/ 
UNIDADE BASICA X X X X X X X X X X

Turno de Atendi-
mento

Esfera Administ. Ambulato-
rial

Hospitalar Tipo de 
atendimento

Fluxo de 
clientela

Nível de hierarquiaTipo de Unidade

Estabelecimento CNES Bairro

Módulo Básico Conjunto
Caracterização Nível de Atenção / Atendimento Informações Gerais - Outros

 
Fonte: Fonte: MS/CNES/DATASUS, fev/2011. 
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Os seis estabelecimentos apresentados neste quadro constituem unidades de 

Atenção Primária que contém em sua oferta de serviços atendimento de 

especialidades médicas. Distribuem-se entre os Subsistemas da AP 3.1 – Norte: 

CMS José Breves dos Santos (CMSJBS) e CMS Dr. Nagib Farah; Ilha – CMS Madre 

Teresa de Calcutá e CMS Necker Pinto e Sul – CMS Manguinhos e Centro de Saúde 

Escola Germano Sinval Faria (esta gerida pela esfera federal). Ofertam serviços 

ambulatoriais de atenção básica (PAB-PABA) e média complexidade (M2 e M3) com 

fluxo de clientela por demanda espontânea e demanda referenciada, nos turnos da 

manhã e tarde. 

Os serviços que apresentam uma ou mais de uma oferta de serviços de 

atendimento em especialidades médicas previstas na Portaria GM/MS nº 1101/02 

foram aqui levantadas da base do CNES de forma a iniciar a avaliação destas 

conforme a indicação da própria portaria, além de atender a consolidação dos dados 

correlacionados com os capítulos da CID-10 (obtidos pelo questionário Delphi). 

A importância de compreender estes serviços no território da AP 3.1 nos 

permite assimilar o primeiro desenho de uma parte dos serviços prestados a 

população, mas chama a atenção à necessidade de revisão das nomenclaturas das 

unidades de saúde, pois como observado no quadro 5 o CMS Américo Veloso 

constitui uma policlínica, mas conforme a Carteira de Serviços da SMSDCRJ seria 

acessada como unidade de Atenção Primária, dando um efeito confundidor para os 

usuários em geral. De outra forma, os serviços ambulatoriais de especialidades 

ofertados pelas as unidades de Atenção Primária relacionadas no quadro xx 

precisam ser congregados nas unidades de referência e não em unidades de livre 

demanda como é a função destas unidades na rede de saúde. 
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APÊNDICE  4: CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES PRIMÁRIAS DA AP 3.1 

As Unidades Primárias da AP 3.1 vem apresentando uma expansão 

expressiva, tendo em vista que desde a nova gestão iniciada em 2009, houve a 

ampliação da cobertura da Atenção Primária relacionada à Estratégia Saúde da 

Família em 2009 com 49 ESF (cobertura de 22,8%) e em 2010 com 109 ESF 

(cobertura de 49,2%). 

As unidades de atenção primária foram levantadas inicialmente com o auxílio 

da Divisão de Informação Controle e Avaliação (DICA) através da identificação do 

registro do CNES das referidas unidades e posterior verificação no site deste 

sistema de informação. Sendo assim, conforme quadro fornecido pela DICA existem 

29 unidades de atenção primária, sendo 24 unidades com 106 ESF (mais 

recentemente contam 109 ESF), 05 Núcleos de Apoio a Saúde da Família, 35 

Equipes de Saúde Bucal (Quadro 6). 

O banco de dados levantado do CNES foi possível dividir as unidades 

primárias por Subsistemas, e quando realizamos a verificação entre este banco e os 

dados atualizados pela equipe da DICA/CAP 3.1, verificamos que haviam 

divergências entre as duas informações, o que podemos evidenciar possível atraso 

de atualização entre os dados municipais e os dados nacionais. 

A cobertura da Atenção Primária com a Estratégia Saúde da Família é maior 

no Subsistema Leopoldina Sul e menor nos Subsistemas Norte e Ilha, como 

observamos nos levantamentos por Subsistemas (Quadros 7, 8 e 9), contudo, o 

trabalho da Coordenação Local através do processo de territorialização de cada 

região, e no levantamento das necessidades locais através do estudo dos TEIAS 

ocorridos desde 2009, as unidades foram ampliadas e alocadas em grupos 

populacionais onde haviam maiores necessidades de assistência. Sendo assim, 

apresento de maneira simplificada o pequeno desenho da cobertura da atenção 

primária nos quadros de cada subsistema. 
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Quadro 6: Classificação das Unidades da AP 3.1 por tipo e presença de ESF, 

fevereiro/2011. 

AP CNES NOME UNIDADE

TI
PO

PA
C

S

C
SF

N
A

SF

N
º E

qu
ip

es

N
º E

SB

3.1 3784975 SMSDC RIO CSF ZILDA ARNS A CSF 11 8
3.1 6514022 SMSDC RIO CSF VICTOR VALLA A CSF NASF 7 4
3.1 6664075 SMSDC RIO CSF FELIPPE CARDOSO A CSF 11
3.1 5476844 SMSDC RIO CMS VILA DO JOÃO A 7 4
3.1 5476607 SMSDC RIO CMS GUSTAVO CAPANEMA A 6 3
3.1 5456967 SMSDC CMS MANGUINHOS A 6 1

3.1 3784967 SMSDC RIO CMS ALEMÃO A 5 5
3.1 5476623 SMSDC RIO CMS 14 DE JULHO A 3 2
3.1 6524486 SMSDC RIO CMS RODRIGO YAMAWKI AGUILAR ROIG A 3 2
3.1 3784924 SMSDC RIO CMS CARACOL, GROTÃO E CX. D´ÁGUA A 2 1
3.1 3784959 SMSDC RIO CMS JOÃO CANDIDO A 2 0
3.1 5179726 SMSDC RIO CMS SERENO A 2 2
3.1 5457009 SMSDC RIO CMS VIGÁRIO GERAL A 2 0
3.1 5467136 SMSDC RIO CMS PARQUE ROYAL A 2 0

3.1 3784908 SMSDC RIO CMS ESPERANÇA A 1 1
3.1 6023231 SMSDC RIO CMS MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA A 6 0
3.1 6023320 SMSDC RIO CMS AUGUSTO BOAL A 6 0
3.1 6664040 SMSDC RIO CMS HEITOR DOS PRAZERES A 6 0
3.1 6664164 SMSDC RIO CMS JOSE PARANHOS FONTENELLE A 4 0
3.1 6664180 SMSDC RIO CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN A 2 0
3.1 2296535 SMSDC RIO CMS NAGIB FARAH B 7 2
3.1 2269902 SMSDC RIO CMS JOSE BREVES DOS SANTOS B NASF 2 0
3.1 2273640 SMSDC RIO CMS MADRE TERESA DE CALCUTA B 3 0
3.1 2280779 SMSDC RIO CMS NECKER PINTO C NASF 0
3.1 2296551 SMSDC RIO CMS AMERICO VELOSO C NASF 0

3.1 5476801 SMSDC RIO CMS NOVA HOLANDA C PACS 0
3.1 5476836 SMSDC RIO CMS SAMORA MACHEL C PACS 0
3.1 5476798 SMSDC RIO CMS HELIO SMITH C PACS 0
3.1 3567494 SMSDC RIO CAPS ERNESTO NAZARETH CAPS
3.1 5240832 SMSDC RIO CAPS FERNANDO DINIZ CAPS
3.1 6527027 SMSDC RIO CAPS JOÃO FERREIRA SILVA FILHO CAPS
3.1 2269724 H.M. NOSSA SENHORA DO LORETO (Pediátrico) HOSP
3.1 2270056 H.M. PAULINO WERNECK  (Emergência e Mat.) HOSP

3.1 2270064 POLICLINICA NEWTON ALVES CARDOSO POLI
3.1 2295032 POLICLINICA MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN POLI NASF
3.1 2296527 POL.JOSÉ PARANHOS FONTENELLE POLI
3.1 6421482 SMSDC UPA 24H MANGUINHOS UPA
3.2 6512925 SMSDC UPA 24H COMPLEXO DO ALEMAO UPA
Total 3 0 5 106 35  

Fonte: DICA/CAP 3.1, fev/2011. Classificação das Unidades Tipo A, B e C está descrita na Carteira 

de Serviços 

CSF: Clínica de Saúde da Família 

NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
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Quadro 7: Unidades de Atenção Primária localizadas no Subsistema 

Leopoldina Norte, AP 3.1, fevereiro/2011. 

CNES Unidade Tipo Nome Área/Equipe

ENASF1-EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 1 --

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COMUNIDADE BOM JARDIM
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II FURQUIM MENDES
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONSTANTINO MENELAU
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RENASCER
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DEBUSSY
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ARINOS
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DIQUE
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II VILA ESPERANCA
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CARACOL/GROTAO 1

EACSSB_M1 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MI CARACOL/GROTAO 2
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA MARCILIO DIAS 1

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA MARCILIO DIAS 2
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I SERENO/PAZ E FE 2

ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I SERENO/PAZ E FE 1
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA VIGARIO GERAL 2

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA VIGARIO GERAL 1
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EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ARINOS

EACSSB_M1 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MI VILA CRUZEIRO
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CASCATINHA

EACSSB_M1 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MI REGINA
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE TRES REIS
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PENHA
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE APARECIDA
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SAO LUCAS
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MERENDIBA

EACSSB_M1 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - MI IRMA PAULA
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 4 BICAS
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VANAPU
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE IBIAPINA
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA IAPI
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FILOMENA

EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE BARIRI
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Fonte: MS/CNES/DATASUS, fev/2011. 
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Quadro 8: Unidades de Atenção Primária localizadas no Subsistema Ilha, AP 

3.1, fevereiro/2011. 

CNES Unidade Tipo
Nome 

Área/Equipe

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA INPS
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MATA

EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PIXUNAS
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ENASF1-EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 1

--

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA
PARQUE 
ROYAL 2

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA
PARQUE 
ROYAL 1
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Fonte: MS/CNES/DATASUS, fev/2011. 
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Quadro 9: Unidades de Atenção Primária localizadas no Subsistema 

Leopoldina Sul, AP 3.1, fevereiro/2011. 

CNES Unidade Tipo Nome Área/Equipe

ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I NOVA BRASILIA LOTEAMENTO
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ADEUS
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I BAIANA
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I RESERVATORIO
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I CAPAO
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I DR. NOGUCHI
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I VIUVA
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I ALVORADA II
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA BRASILIA NB
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I FAZENDINHA
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO ADEUS
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ENASF1-EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 1 --

EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SIRIEMA

EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

PEDREIRA
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ENASF1-EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 1
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ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I ESPERANCA
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I NOVA BRASILIA LOTEAMENTO
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA BRASILIA NB

ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I FAZENDINHA
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I BAIANA

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA VIUVA
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I ABRAAO
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I TIO PAULINHO
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I FENIX
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I TONINHO
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I ARTEMIS
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE CARLOS CHAGAS
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II PARQUE OSWALDO CRUZ
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA VILA SAO PEDRO/ AGRICOLA
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE JOAO GOULART

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA
PARQUE AMORIM/MONSENHOR 

BRITO
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA VILA TURISMO
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EACSSB_M1 - EQ AGENTES COMUNITÁRIOS COM SAUDE BUCAL - 
MI CAPANEMA 1- SALSA MERENGUE 1
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II CAPANEMA 3 - VILA PINHEIRO 1

EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CAPANEMA 2 - SALSA MERENGUE 2
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CAPANEMA 4 - VILA PINHEIRO 2
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II CAPANEMA 5 - VILA PINHEIRO 3
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CAPANEMA 6 - VILA PINHEIRO 4
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I 14 DE JULHO PRAIA DE RAMOS
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I 14 DE JULHO - ROQUETE PINTO 2

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA 14 DE JULHO - ROQUETE PINTO 1
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VILA DO JOAO 5 - VILA DO JOAO
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II VILA DO JOAO 3 - VILA DO JOAO

ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I VILA DO JOAO 7 - CONJ PINHEIRO

EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VILA DO JOAO 1 CONJ ESPERANCA
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II VILA DO JOAO 4 - VILA DO JOAO
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VILA DO JOAO 2 PATA CHOCA
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I VILA DO JOAO 6 VILA DO JOAO
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CASTROL
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE IBIRAPITINGA
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MATINHA
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CANITAR
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EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOVA HOLANDA
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA BENTO RIBEIRO DANTAS
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE OLIVEIRA
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA TIMBAU
EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROCLAMACAO
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EACS - EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SAMORA MACHEL

ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II NELSON MANDELA
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I MANDELA DE PEDRA
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EMBRATEL

ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONJUNTO HABITACIONAL PROV. 2
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II DESUP
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA VILA UNIAO
ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I SAMORA MACHEL
ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALVORADA/CRUZEIRO
ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II ITARARE

ESFSB_M2 - ESF COM SAUDE BUCAL - M II ALVORADA
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Fonte: MS/CNES/DATASUS, fev/2011. 
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APÊNDICE  5: DETALHAMENTO DA COBERTURA DAS CONSULTAS POR ESPECIALIDADES 

(GRUPOS 2 E 7) 

 

Fonte: BRASIL, 2002b. 
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APÊNDICE 6: PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DAS CONSULTAS MÉDICAS E ATENDIMENTOS 

ODONTOLÓGICOS SOBRE A POPULAÇÃO 

Descrição das Ações Parâmetros Grupos Tabela SIA/SUS
Consultas Médicas (total) 2 a 3 por hab./ano Parte dos grupos 2 e 7
Atendimentos odontológicos 0,5 a 2 por hab./ano Grupos 3 e 10

FÓRMULA PARA O CÁLCULO:

Legenda:
T.A: Total da Ação ( pode ser consulta médica e/ou atendimento Odontológico)

Nota 1:  O total de consultas médicas, divide-se em:
Consultas Básicas de Urgência 12% do total de consultas programadas
Consultas de Urgência Pré Hospitalar e Trauma

3% do total de consultas programadas
Consultas Médica Básicas 63% do total de consultas programadas (arredondado)
Consultas Médicas Especializadas 22% do total de consultas programadas (arredondado)

Exemplo para cálculo:

População Total x 2 consultas/hab./ano = X (X é, portanto, o total de consultas médicas previstas), sendo:

12% de X = consultas básicas de urgência
3% de X = consultas pré-hospitalar e trauma
63% de X = consultas básicas (Clínica Médica + Ginecologia + Obstetrícias + Pediatria)
22% de X = consultas especializadas

Fórmula Geral :
Consultas por tipo = NTC X Parâmetro recomendado

Legenda: NTC = Número Total de Consultas
Exemplo:
Nº total de consultas especializadas (NTCE) = NTC x 22,3

100

PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DAS CONSULTAS MÉDICAS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS SOBRE A POPULAÇÃO:

100

T. A . = População x Parâmetro de Atendimento

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DA NECESSIDADE DE CONSULTAS NO ANO

 

Fonte: BRASIL, 2002b. 
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APÊNDICE 7: CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE COBERTURA PREVISTOS PARA A AP 3.1 

GRUPO DE PROCEDIMENTOS, TABELA 
SIA-SUS

Máximo # estimado de 
médicos

Parâmetros 
recomendado

População residente em 2010 na AP 3.1 886.551          

Consultas Médicas (Total )* 2.659.653       3,0000             (máximo)
07.2. Consultas Médicas Especializadas 593.103          214                 100,0 0,2230             
Alergologia 5.319              2                     0,9 0,0020             % total de consultas
Cardiologia 53.193            19                   9,0 0,0200             % total de consultas
Cir. Geral 61.172            22                   10,3 0,0230             % total de consultas
Dermatologia 29.256            11                   4,9 0,0110             % total de consultas
Angiologia 5.319              2                     0,9 0,0020             % total de consultas
Endocrinologia 10.639            4                     1,8 0,0040             % total de consultas
Gastroenterologia 18.618            7                     3,1 0,0070             % total de consultas
Hematologia 2.660              1                     0,4 0,0010             % total de consultas
Medicina física 31.916            12                   5,4 0,0120             % total de consultas
Nefrologia 2.660              1                     0,4 0,0010             % total de consultas
Neurocirurgia 2.660              1                     0,4 0,0010             % total de consultas
Neurologia 31.916            12                   5,4 0,0120             % total de consultas
Oftalmologia 74.470            27                   12,6 0,0280             % total de consultas
Oncologia 7.979              3                     1,3 0,0030             % total de consultas
Otorrinolaringologia 39.895            14                   6,7 0,0150             % total de consultas
Proctologia 5.319              2                     0,9 0,0020             % total de consultas
Psiquiatria 58.512            21                   9,9 0,0220             % total de consultas
Reumatologia 10.639            4                     1,8 0,0040             % total de consultas
Tisiopneumologia 26.597            10                   4,5 0,0100             % total de consultas
Traumato-ortopedia 77.130            28                   13,0 0,0290             % total de consultas
Urologia 23.937            9                     4,0 0,0090             % total de consultas
Outros 13.298            5                     2,2 0,0050             % total de consultas

Verificação sobre 07.2 593.103          0,223               
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados populacionais da AP 3.1 e da estimativa com base nos 

parâmetros de cobertura assistencial da Portaria GM/MS nº 1101/02, considerando a população 

apurada pelo Censo Demográfico 2010 
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APÊNDICE  8: CID-10, CAPÍTULOS IV E IX E GRUPOS DE CID 

E10-E14 Diabetes mellitus
E10 Diabetes mellitus insulino-dependente
E11 Diabetes mellitus não-insulino-dependente
E12 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição
E13 Outros tipos especificados de diabetes mellitus
E14 Diabetes mellitus não especificado

E15-E16 Outros transtornos da regulação da glicose e da secreção pancreática interna
E15 Coma hipoglicêmico não-diabético
E16 Outros transtornos da secreção pancreática interna

I10-I15 Doenças hipertensivas
I10 Hipertensão essencial (primária)
I11 Doença cardíaca hipertensiva
I12 Doença renal hipertensiva
I13 Doença cardíaca e renal hipertensiva
I15 Hipertensão secundária

I20-I25 Doenças isquêmicas do coração
I20 Angina pectoris
I21 Infarto agudo do miocárdio
I22 Infarto do miocárdio recorrente
I23 Algumas complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio
I24 Outras doenças isquêmicas agudas do coração
I25 Doença isquêmica crônica do coração

I30-I52 Outras formas de doença do coração
I46 Parada cardíaca
I47 Taquicardia paroxística
I48 Flutter e fibrilação atrial
I49 Outras arritmias cardíacas
I50 Insuficiência cardíaca

I60-I69 Doenças cerebrovasculares
I60 Hemorragia subaracnóide
I61 Hemorragia intracerebral
I62 Outras hemorragias intracranianas não-traumáticas
I63 Infarto cerebral
I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico
I65 Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais que não resultam em infarto cerebral
I66 Oclusão e estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto cerebral
I67 Outras doenças cerebrovasculares
I68* Transtornos cerebrovasculares em doenças classificadas em outra parte
I69 Seqüelas de doenças cerebrovasculares

I70-I79 Doenças das artérias, das arteríolas e dos capilares
I70 Aterosclerose
I71 Aneurisma e dissecção da aorta
I72 Outros aneurismas
I73 Outras doenças vasculares periféricas
I74 Embolia e trombose arteriais
I77 Outras afecções das artérias e arteríolas
I78 Doenças dos capilares
I79* Transtornos das artérias, das arteríolas e dos capilares em doenças classificadas em outra parte

Capítulo IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

Capítulo IX - Doenças do aparelho circulatório

 

Fonte: CID-10 – 10ª Rev. OMS, 2009
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APÊNDICE 9: CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS RELAÇÕES DE ESPECIALIDADES DA PORTARIA 

GM/MS Nº. 1101/2002 E DO CNES 

Especialidades da Portaria 
GM/MS nº 1.101/2002

Relação de especialidades constante no CNES

Alergologia 223102 - MEDICO ALERGISTA E IMUNOLOGISTA
Angiologia 223105 - MEDICO ANGIOLOGISTA ANGIOLOGISTA
Cardiologia 223106 - MEDICO CARDIOLOGISTA CARDIOLOGISTA MEDICO DO CORACAO
Cir. Geral 223110 - MEDICO CIRURGIAO GERAL CIRURGIAO CIRURGIAO GERAL MEDICO
Dermatologia 223117 - MEDICO DERMATOLOGISTA DERMATOLOGISTA HANSENOLOGO
Endocrinologia 223125 - MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA DIABETOLOGO ENDO
Medicina física 223126 - MEDICO FISIATRA FISIATRA

223128 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA
2231A1 - MEDICO BRONCOESOFALOGISTA

Hematologia 223133 - MEDICO HEMATOLOGISTA HEMATOLOGISTA
Nefrologia 223139 - MEDICO NEFROLOGISTA NEFROLOGISTA
Neurocirurgia 223140 - MEDICO NEUROCIRURGIAO MEDICO NEUROCIRURGIAO PEDIATRICO NE
Neurologia 223142 - MEDICO NEUROLOGISTA MEDICO NEUROPEDIATRA NEUROLOGISTA NE
Oftalmologia 223144 - MEDICO OFTALMOLOGISTA CIRURGIAO OFTALMOLOGICO OCULISTA O

223145 - MEDICO ONCOLOGISTA CANCEROLOGISTA MEDICO CANCEROLOGISTA
2231F4 - MEDICO CANCEROLOGISTA PEDIATRICO
2231F5 - MEDICO CANCEROLOGISTA CIRURGICO
2231F6 - MEDICO CANCEROLOGISTA CLINICO

Traumato-ortopedia 223146 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA CIRURGIAO DE MAO CIR
Otorrinolaringologia 223147 - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA CIRURGIAO OTORRINOLARINGOLOG
Tisiopneumologia 223151 - MEDICO PNEUMOLOGISTA MEDICO PNEUMOTISIOLOGISTA PNEUMOLOGI
Proctologia 223152 - MEDICO PROCTOLOGISTA CIRURGIAO PROCTOLOGISTA COLOPROCTOLO
Psiquiatria 223153 - MEDICO PSIQUIATRA MEDICO PSICANALISTA MEDICO PSICOTERAPEU
Reumatologia 223155 - MEDICO REUMATOLOGISTA REUMATOLOGISTA
Urologia 223157 - MEDICO UROLOGISTA ANDROLOGISTA CIRURGIAO UROLOGICO CIRUR

2231F8 - MEDICO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
223305 - MEDICO VETERINARIO MEDICO VETERINARIO DE SAUDE PUBLICA ME
223101 - MEDICO ACUPUNTURISTA
223103 - MEDICO ANATOMOPATOLOGISTA PATOLOGISTA
223104 - MEDICO ANESTESIOLOGISTA ANESTESIOLOGISTA ANESTESISTA MED
223107 - MEDICO CIRURGIAO CARDIOVASCULAR CIRURGIAO CARDIOVASCULAR
223108 - MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO CIRURGIAO DE CABECA E
223109 - MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO CIRURGIAO DO APAREL
223111 - MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO CIRURGIAO PEDIATRICO
223112 - MEDICO CIRURGIAO PLASTICO CIRURGIAO PLASTICO
223113 - MEDICO CIRURGIAO TORACICO CIRURGIAO TORACICO
223114 - MEDICO CITOPATOLOGISTA CITOPATOLOGISTA
223118 - MEDICO DO TRABALHO
223120 - MEDICO EM ENDOSCOPIA ENDOSCOPISTA MEDICO ENDOSCOPISTA
223122 - MEDICO EM MEDICINA INTENSIVA CETEISTA INTENSIVISTA
223123 - MEDICO EM MEDICINA NUCLEAR MEDICO NUCLEAR
223124 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM IMAGENOLOGI
223130 - MEDICO GENETICISTA
223131 - MEDICO GERIATRA GERIATRA GERONTOLOGISTA GERONTOLOGO
223134 - MEDICO HEMOTERAPEUTA HEMOTERAPEUTA MEDICO EM HEMOTERAPIA
223135 - MEDICO HOMEOPATA
223136 - MEDICO INFECTOLOGISTA INFECTOLOGISTA MEDICO DE DOENCAS IN
223138 - MEDICO MASTOLOGISTA CIRURGIAO DE MAMA CIRURGIAO MASTOLOGI
223143 - MEDICO NUTROLOGISTA MEDICO NUTROLOGO NUTROLOGISTA
223148 - MEDICO PATOLOGISTA CLINICO MEDICO LABORATORISTA MEDICO PA
223154 - MEDICO RADIOTERAPEUTA MEDICO EM RADIOTERAPIA RADIOTERAPEU
223156 - MEDICO SANITARISTA EPIDEMIOLOGISTA HIGIENISTA MEDICO DE
2231A2 - MEDICO HANSENOLOGISTA
2231F3 - MEDICO CIRURGIAO VASCULAR

Gastroenterologia

Oncologia

Outros

 
Fonte: Elaboração própria a partir das relações da Portaria GM/MS nº. 1101/2002 e do CNES, 2011.
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APÊNDICE 10: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, AP 3.1, VARIÁVEIS UTILIZADAS NAS ANÁLISES DE REGRESSÃO LINEAR, 2008-2009 

Bairro Cons_Cardio Cons_Endocr Consul_totais Pop Internaç
. 08

internaç
. 09

internaç
. 
(biênio)

obitos 
08

obitos 
09

obitos 
(biênio)

Taxa_mortali
dade

Bancários 751 150 901 12.512 0 6 6 23 20 43 171,84
Bonsucesso 1.123 225 1.348 18.711 46 62 108 74 65 139 371,44
Brás de Pina 3.553 711 4.264 59.222 11 39 50 92 71 163 137,62
Cacuia 661 132 793 11.013 4 8 12 21 26 47 213,38
Cidade Universitária 93 19 112 1.556 1 3 4 1 0 1 32,13
Cocotá 293 59 352 4.877 1 5 6 16 20 36 369,08
Complexo da Maré 7.786 1.557 9.343 129.770 0 0 0 81 73 154 59,34
Complexo do Alemão 4.149 830 4.979 69.143 0 0 0 19 45 64 46,28
Cordovil 2.712 542 3.254 45.202 24 42 66 82 91 173 191,36
Freguesia 1.166             117 1.283 19.437 0 10 10 20 21 41 105,47
Galeão 1.378 276 1.654 22.971 4 6 10 14 17 31 67,48
Jardim América 1.514 303 1.817 25.226 9 24 33 50 48 98 194,24
Jardim Carioca 1.491 298 1.789 24.848 4 9 13 39 41 80 160,98
Jardim Guanabara 1.933 387 2.320 32.213 2 4 6 39 31 70 108,65
Maguinhos 2.170 434 2.604 36.160 8 15 23 28 32 60 82,96
Moneró 389 78 467 6.476 1 0 1 18 9 27 208,46
Olaria 3.451 690 4.141 57.514 23 46 69 95 147 242 210,38
Parada de Lucas 1.435 287 1.722 23.923 11 13 24 25 36 61 127,49
Penha 4.721 944 5.665 78.678 70 79 149 134 147 281 178,58
Penha Circular 2.869 574 3.443 47.816 12 26 38 61 44 105 109,80
Pitangueiras 705 141 846 11.756 2 0 2 8 9 17 72,30
Portuguesa 1.431 286 1.717 23.856 0 1 1 27 24 51 106,89
Praia da Bandeira 357 71 428 5.948 0 0 0 4 3 7 58,84
Ramos 2.248 490 2.738 40.792 27 51 78 104 82 186 227,99
Ribeira 212 42 254 3.528 1 1 2 12 10 22 311,79
Tauá 1.774 355 2.129 29.567 5 11 16 29 25 54 91,32
Vigário Geral 2.509 502 3.011 41.820 21 23 44 45 39 84 100,43
Zumbi 121 24 145 2.016 0 1 1 4 10 14 347,22
TOTAL 52.995 10.524 63.519 886.551 287 485 772 1.165 1.186 2.351 -  

Fontes: DATASUS – dados do SIH, SIM da AP 3.1- anos de 2008 e 2009 e População AP 3.1, segundo Censo IBGE de 2010. 
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2: DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA AO SURCA 
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ANEXO 3: TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 



 

159 

 

 



 

160 

 

ANEXO 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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