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Resumo 

 
Esta pesquisa 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. 
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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. 
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