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Resumo 

Introdução: Para que seja garantido o cuidado integral ao usuário, 

conforme os moldes preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é 

necessária uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) bem planejada. Na Cidade do 

Rio de Janeiro, observou-se a expansão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

do final da década de 90, sem que houvesse uma adequação do setor 

secundário. Objetivo: Analisar e discutir espacialmente a relação entre oferta e 

demanda das consultas médicas especializadas mais solicitadas pelas unidades 

de atenção primária, no primeiro semestre de 2017, na Cidade do Rio de Janeiro. 

Métodos: Estudo quantitativo e transversal, utilizando dados secundários, com 

caráter exploratório, utilizando o cruzamento do banco do DataSUS contendo as 

solicitações inseridas no SISREG, além de dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) através da técnica de “linkage”. Com auxílio 

do Epi Info 7™, foi possível gerar as estatísticas descritivas simples e a 

realização da análise espacial. Resultados: Identificou-se 975.673 solicitações 

no período e, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 

permaneceram os dados das 28.808 solicitações referentes às 5 especialidades 

médicas mais solicitadas: consulta em oftalmologia - geral, consulta em 

dermatologia, consulta em ortopedia; consulta em otorrinolaringologia e consulta 

em obstetrícia - alto risco geral, respectivamente. Observou-se grandes 

diferenças na proporção das solicitações e execuções de consultas segundo as 

Áreas de Planejamento. Isso demonstra que o planejamento da rede de serviços 

ainda é precário no território, e a análise espacial da rede de saúde realizada no 

presente estudo aplicada ao setor saúde se mostra como um mecanismo eficaz 

na reordenação da rede assistencial da Cidade do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Regulação Assistencial; Atenção Primária à Saúde; 

Georreferenciamento. 

 



 

 

Abstract 

Introduction: In order to guarantee comprehensive care to the user, 

according to the guidelines recommended by the Unified Health System (SUS), 

a well-planned Health Care Network (RAS) is required. In the city of Rio de 

Janeiro, there was an expansion of the Basic Health Units (UBS) of the late 

1990s, without the adjustment of the secondary sector. Objective: To analyze 

and spatially discuss the relationship between supply and demand of specialized 

medical consultations most requested by primary care units, in the first half of 

2017, in the city of Rio de Janeiro. Methods: Quantitative and cross-sectional 

study, using exploratory secondary data, using the DataSUS database crossing 

containing the requests entered in SISREG, as well as data from the Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) through the “linkage” 

technique. With Epi Info 7™, it was possible to generate simple descriptive 

statistics and perform spatial analysis. Results: A total of 975.673 requests were 

identified during the period and, after applying the inclusion and exclusion criteria, 

remained the data from 28.808 requests for the 5 most requested medical 

specialties: consultation in general ophthalmology, consultation in dermatology, 

consultation in orthopedics; consultation in obstetrics - high overall risk, 

respectively. There were large differences in the proportion of requests and 

executions of queries according to the Planning Areas. This demonstrates that 

the planning of the service network is still precarious in the territory, and the 

spatial analysis of the health network performed in the present study applied to 

the health sector is shown to be an effective mechanism for reordering the health 

care network of the city of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Assistance Regulation; Primary Health Care; Georeferencing. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa visou analisar o panorama da relação entre a oferta e a 

demanda de vagas no sistema de regulação dos encaminhamentos realizados 

pelas equipes de atenção primária à saúde para consultas junto aos serviços de 

média complexidade no Município do Rio de Janeiro, a fim de identificar como 

se dá a relação entre oferta e demanda das especialidades mais solicitadas, 

através do Sistema Nacional de Regulação (SISREG).  

Como médica de família, atuante na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), observo que existe uma grande demanda reprimida por consultas com 

especialistas e vivencio diariamente a espera pelo agendamento de vagas. 

Alguns usuários permanecem nas filas de regulação durante longos períodos 

para resolver questões que seriam sensíveis à Atenção Primária à Saúde (APS), 

agravando sua doença de base e que, quando conseguem a marcação de 

consulta especializada, esta, nem sempre é próxima de sua residência. Essa 

distância, por sua vez, dificulta o acesso aos serviços de média complexidade, 

aumenta o índice de absenteísmo em consultas e gera insatisfação na 

população. 

Para que os recursos disponíveis sejam otimizados, é de suma 

importância que haja um planejamento da rede de serviços, a fim de garantir o 

seu uso de forma racional no Sistema Único de Saúde (SUS). Na Cidade do Rio 

de Janeiro, desde 2012, o SISREG funciona de maneira algo diferenciada em 

relação à maioria dos outros municípios do país pois, além dos agendamentos 

realizados pela Central de Regulação, cada unidade de saúde da família possui 

um ou mais médicos reguladores que dividem a responsabilidade pela avaliação 

das solicitações inseridas na plataforma online. Na minha vivência profissional, 

parece-me que, apesar disso, um grande número de usuários permanece 

aguardando vaga com especialistas. 

Seguindo as normativas propostas pela Lei n.º 8.080/1990, o Estado deve 

garantir o acesso universal à saúde, respeitando o princípio da integralidade que 

deve ser “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
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preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema” (BRASIL, 1990). 

Serra e Rodrigues (2010), já abordaram amplamente questões 

relacionadas a problemática da referência e contrarreferência na APS no 

Município do Rio de Janeiro, demonstrando que o bom funcionamento do SUS 

depende da efetiva regulação de fluxos entre a atenção primária e os outros 

níveis de atenção à saúde. Rossana Baduy (2011), também nos remete a refletir 

sobre a forma de produzir o cuidado do usuário e a assistência regulatória dentro 

dos níveis de atenção, a fim de garantir a integralidade do indivíduo através da 

maior resolutividade da rede. Em seu estudo, ressaltou a relevância da 

articulação do trabalho na gestão do setor saúde para a coordenação da rede, 

evitando que haja demandas por encaminhamentos para especialidades por 

razões sem embasamentos em protocolos assistenciais. 

Eleonor Minho Conill (2011), revela um pensamento intrigante no tocante 

a considerações sobre o acesso a saúde tecendo comparações com o Sistema 

Nacional de Saúde espanhol. A autora afirma que em um sistema organizado a 

partir da atenção primária é essencial que o Estado coordene o cuidado a fim de 

reduzir o tempo de espera por marcações e diminuir barreiras de acesso, 

garantindo assim a credibilidade do modelo. Este argumento complementa a fala 

de Lígia Giovanella (2009) que discute abertamente as potencialidades da ESF 

em busca de uma reorientação da atenção integral ofertada pela APS, através 

de ações intersetoriais envolvendo a gestão municipal e a própria comunidade 

através da participação social. Reforça ainda a ideia de que as centrais de 

regulação são ricos instrumentos de integração para maior monitoramento de 

filas de espera e estratégias de atendimento à demanda espontânea. 

Este trabalho se inicia com uma abordagem sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde em níveis de complexidade, definindo atribuições da 

atenção primária e secundária, explicando como ocorre o acesso a cada um dos 

níveis de atenção. Em seguida, é apresentada uma discussão sobre como ocorre 

esse processo de regulação pelo SISREG, os fluxos para acesso a serviços de 

média complexidade, as principais demandas solicitadas e quais os entraves que 

dificultam o acesso.  
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Depois de realizado esse diagnóstico inicial, esta dissertação evidencia 

os possíveis conflitos e incompatibilidades entre demanda e oferta de consultas 

especializadas através do uso do geoprocessamento para o auxílio do 

planejamento de redes. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 A Rede SUS e seus níveis de atenção 

1.1.1. Definição 

O Ministério da Saúde (MS) organizou o sistema de saúde do Brasil em 

níveis de atenção, segmentando-os de acordo com os níveis de complexidade 

conforme estabelecido pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).  O 

nível primário é um componente estratégico e prioritário da atenção à saúde, 

sendo considerado a porta de entrada para o SUS. É composto pelas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) que devem ser o contato inicial dos usuários com o 

sistema de saúde. Deve se manter atento aos princípios norteadores do SUS 

(universalidade, acessibilidade, vínculo, longitudinalidade, integralidade, 

referência e contrarreferência, humanização, equidade e participação social). A 

PNAB, publicada em 2006, já estipulava que a ESF deve promover ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças em uma população de um território 

adscrito. Para que consiga cumprir com sua missão necessita que seus 

profissionais sejam dotados de uma formação generalista visando ampliar a 

resolução dos problemas de saúde mais prevalentes e sensíveis a APS. Em sua 

mais recente publicação, a PNAB ratifica o papel de grande importância da ESF 

pois evita que grandes centros especializados tenham que lidar com um alto 

número de casos de simples resolução (BRASIL, 2017). 

No nível secundário, temos as unidades especializadas ambulatoriais e 

os hospitais gerais, que também devem prestar serviços de urgência e 

emergência. Neste âmbito, temos uma maior disponibilidade tecnológica do que 

no nível primário. Conta com especialidades médicas para atender as demandas 

não controladas pela UBS. Estava baseado na organização do sistema 

microrregional dos serviços de saúde, de acordo com a definição do Plano 

Diretor de Regionalização (PDR), que tem como objetivo definir as diretrizes para 

organização regionalizada da atenção secundária (BRASIL, 2001). 

No nível terciário, contamos com a presença de hospitais de grande porte, 

com alta complexidade. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, fica 
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definido que neste nível de atenção à saúde devem ser garantidos aqueles 

procedimentos para a manutenção dos sinais vitais, dando suporte mínimo para 

a preservação da vida sempre que preciso. Emprega-se mão de obra 

especializada, de alto custo e grande consumo de tecnologias a fim de suprir 

situações que não foram resolvidas pelo nível secundário quer seja por serem 

casos mais raros ou por serem demasiadamente complexos como, por exemplo, 

cirurgias e tratamento de doenças raras (BRASIL, 2007). 

Apesar de estruturado em níveis para facilitar a organização e o acesso à 

saúde, o pensamento flexneriano ainda se apresenta privilegiando o modelo 

hospitalocêntrico, ou seja, com o hospital como sendo o ambiente ideal para a 

prática de cuidados. Com efeito, é comum ver a mídia em geral destacar 

novíssimas tecnologias e até mesmo técnicas experimentais como sendo 

soluções para os problemas de saúde e a expansão da saúde suplementar que 

apresentou um aumento na taxa de cobertura de planos de saúde de 20,1% para 

24,4% entre dezembro/2007 e dezembro/2017 (ANS, 2018). 

Kuschnir e Chorny (2010) demonstram que a discussão sobre a 

organização da rede de serviços de saúde é essencial ao comparar a distribuição 

regionalizada no sistema nacional de saúde britânico com o sistema privado 

americano. De acordo com os autores, o setor público deve garantir o direito ao 

acesso universal visando redução das desigualdades e respaldam seu 

referencial teórico no Relatório Dawson, elaborado em 1920, para o Ministério 

da Saúde da Inglaterra, pelo médico Bertrand Dawson, que iniciou as discussões 

sobre a importância do estabelecimento de redes regionalizadas na construção 

de sistemas de saúde, como se propõe o SUS. 

Dawson foi o primeiro a propor redes de saúde organizadas de forma 

regional, com base em territórios, com população adstrita, a hierarquização dos 

cuidados em três níveis de atenção: primário (ambulatorial generalista), 

secundário (ambulatorial especializado) e terciário (hospitalar). No seu modelo, 

Dawson propunha a atenção primária como o nível de cuidado mais importante 

e organizador do sistema, oferecido o mais próximo possível do local de 

residência dos moradores e como unidade de primeiro e mais constante contato 

com os usuários. Ele também chamava a atenção para que a organização dos 
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serviços fosse feita com base na realidade epidemiológica de cada região de 

saúde e para a necessidade de uma gestão regional dos serviços dos três níveis 

de complexidade, através de uma autoridade sanitária regional com 

responsabilidade por todos os recursos da rede: físicos, humanos e financeiros 

(Figura 1). 

Figura 1: Informe Dawson – representação esquemática de rede de 

serviços de saúde 

 

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

A Espanha organizou seu de sistema de saúde baseado nos conceitos 

defendidos por Dawson e estabelece em sua Constituição de 1978 o princípio 

do Estado das Autonomias onde cada comunidade é responsável pela gestão 

de seu próprio serviço de saúde com recursos recebidos pela Seguridade Social. 

No modelo espanhol, a Atenção Primária é prestada localmente nos centros 

integrais de saúde, ao passo que os atendimentos de maior complexidade 

ocorrem nos Hospitais Gerais situados a cada área de saúde. Uma característica 

importante de se notar é que as divisões administrativas do Sistema de Saúde 
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não são, necessariamente, coincidentes com limites municipais a fim de que haja 

mais controle social nas instituições sanitárias (ESPANHA, 1986).  

Como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que 
hubiera lugar, atendidos los factores expresados en el apartado 
anterior, el Área de Salud extenderá su acción a una población 
no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. Se 
exceptúan de la regla anterior las Comunidades Autónomas de 
Baleares y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que 
podrán acomodarse a sus específicas peculiaridades. En todo 
caso, cada provincia tendrá, como mínimo, un Área (Art. 56, 5). 

No Brasil, a APS é considerada a porta de entrada para o sistema de 

saúde, sendo empregada mão de obra generalista, de alta complexidade, para 

ser capaz de resolver grande parcela dos problemas de saúde da população, 

porém com o emprego de baixa tecnologia. O MS adotou, ainda, a organização 

dos serviços de saúde em formato de Redes de Atenção à Saúde (RAS) onde o 

usuário poderia acessar a todos os níveis de complexidade, de acordo com suas 

necessidades, tendo a ESF exercendo o papel de coordenadora do cuidado. Os 

municípios são responsáveis pela gestão plena dos recursos empregados na 

Atenção Básica, ou seja, cada município tem autonomia para gerir suas 

respectivas redes de saúde. No entanto, observa-se que grande parcela dos 

municípios não apresenta população suficiente para manter os serviços 

especializados como policlínicas e hospitais (GIL, 2016). 

Serra e Rodrigues (2010) enfatizaram em sua publicação que é 

necessário que haja uma relação entre o quantitativo populacional para uma 

estimativa de suas necessidades de saúde, o território adscrito e a escala das 

unidades de saúde, a fim de que haja um balanço adequado da oferta de 

serviços. Na opinião dos autores, o grande obstáculo é a realização desta 

estimativa, negociando a demanda e a oferta de serviços de saúde locais. 

A gestão da RAS pressupõe alguns fatores como a disponibilidade de 

recursos nos níveis de atenção; a existência de fluxos assistenciais centrados 

no usuário para facilitar a adesão do cidadão; a garantia de referência aos 

diversos níveis de complexidade quando necessário, assim como que haja a 

contrarreferência para UBS e a determinação do projeto terapêutico no cuidado 

do usuário. Nas versões anteriores, o Ministério da Saúde denomina a Estratégia 

Saúde da Família como forma de demonstrar que esta seria a forma prioritária e 
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norteadora da Saúde (BRASIL, 2006). Em sua última revisão, a Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB), coloca a Estratégia Saúde da Família como uma das 

modalidades de atenção primária à saúde, modificando sua ênfase. Deste modo, 

o MS visa uma reorganização da lógica de cuidado com o indivíduo para que 

este tenha garantido o seu acesso universal ao SUS, respeitando sua 

integralidade (BRASIL, 2017). 

A PNAB define a composição da ESF como sendo uma equipe 

multiprofissional constituída por um médico generalista ou especialista em saúde 

da família, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar 

ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Pode-se 

acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os 

profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal. São responsáveis por realizar o cuidado da saúde da população adscrita, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no 

domicílio e nos demais espaços comunitários. (BRASIL, 2017). 

Barbara Starfield (2002) ratifica a atenção primária à saúde ocorre em um 

local próximo à residência dos usuários visto que: 

“O estado de saúde de uma população é determinado por fatores 
que agem no nível ecológico e individual. Assim, a condição de 
saúde de uma comunidade é determinada pelas características 
ambientais daquela local, as características comportamentais de 
sua população e o social comunitário”  

A autora defende ainda que a APS deve ser adotada como porta de 

entrada principal aos sistemas de saúde, coordenadora do cuidado, ressaltando 

o cuidado de forma integral e longitudinal. No entanto, reforça em seu trabalho 

que nem todas as necessidades do usuário podem ser contempladas pela 

atenção primária e, por esta razão, é importante que haja uma RAS fortalecida 

para viabilizar o fluxo ordenado da população (STARFIELD, 2002).  

O Município do Rio de Janeiro experimentou diversas melhorias na 

atenção primária através da Reforma dos Cuidados em Atenção Primária em 

Saúde, conforme explicita Daniel Soranz et al. (2016) em sua publicação. Os 

autores avaliam a reforma administrativa do modelo organizacional e de atenção 

da Secretaria Municipal de Saúde e de atenção que passou a realizar ações de 
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avaliação mensal de indicadores clínicos pelo monitoramento dos prontuários 

eletrônicos em todas as 10 Áreas de planejamento (APs) em que a Cidade se 

encontra dividida (Anexo 2). 

No Município do Rio de Janeiro, a RAS ficou embasada na Portaria 

GM/MS n.º 4.279 de 30 de dezembro de 2010, que define “arranjos organizativos 

de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que 

integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 

garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010). 

1.1.2. Oferta e demanda de serviços em rede 

Kuschnir e Chorny (2010) dialogam sobre como o modelo de saúde 

hospitalocêntrico adotado, com características especializadas, centrada de 

forma individual e voltada para a atenção curativa prevaleceu como base 

organizacional das redes de serviços de saúde em diversos países. Rodrigues e 

Santos (2011) reforçam esta discussão no sentido de que se torna necessário 

reavaliar o planejamento da relação entre demanda e oferta de serviços de 

saúde visando propiciar um acolhimento das necessidades de saúde da 

população. 

Segundo Vissers (1998, p. 80, apud MACIEL, 2011, p. 51) existe uma 

correlação íntima entre a necessidade de serviços, oferta e demanda que pode 

ser melhor avaliada através da Figura abaixo (Figura 2). Para que haja uma 

otimização dos recursos utilizados é necessária a gestão dos cuidados em 

saúde, entendendo, na opinião do autor, que o termo “demanda” está 

relacionado ao que os pacientes almejam; “necessidade” reflete o que os 

profissionais entendem como legítimo; e “oferta” representa a oferta dos 

serviços. Quando esses três grupos não se sobrepõem, observa-se o aumento 

nas filas de espera e oferta de procedimentos sem critério clínico, fazendo com 

que parte das necessidades de saúde da população não sejam propriamente 

atendidas (RODRIGUES e SANTOS, 2011). 
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 Figura 2: Relação entre necessidades, demanda espontânea e oferta de 

serviços secundários numa rede de saúde não organizada 

 

Fonte: Adaptação de Vissers, 1998, p. 80. 

A Secretaria de Políticas de Saúde do MS publicou, no ano de 2015, os 

Critérios e Parâmetros para o Planejamento e Programação de Ações e Serviços 

de Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde – "Parâmetros SUS", visto que 

o funcionamento dos fluxos assistenciais depende de um bom planejamento da 

RAS. Deste modo, é importante que seja feito o ajuste paramétrico conforme a 

avaliação do perfil populacional, levando-se em consideração a sazonalidade de 

cada microrregião a fim de que se consiga realizar uma estimativa das 

necessidades de cuidados na abordagem de condições crônicas não 

transmissíveis, das condições transmissíveis persistentes, de distúrbios 

psíquicos, deficiências, dentre outras (BRASIL, 2015). 

Este documento visa subsidiar os gestores através da elaboração do 

Planejamento e da Programação Integrada para que haja uma melhor gestão 

dos recursos do SUS, controle e auditoria dos serviços prestados. Estes 

parâmetros estão baseados nos dados fornecidos pela OMS e OPAS para 
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cobertura e produtividade assistencial nos países em desenvolvimento. Leva em 

consideração fatores como a quantidade de atendimentos por especialistas e 

exames complementares, nos últimos 3 anos, dentre outros (BRASIL, 2001). 

1.1.3. Evolução da rede SUS no Brasil 

Com a promulgação da Constituição Federal Brasileira em 1988, ficou 

definida o que competia a cada esfera de governo. Os municípios 

experimentaram maior autonomia a partir do processo de descentralização 

político-administrativa, podendo traçar suas estratégias para a organização da 

rede de serviços de forma regionalizada, seguindo as normas da Constituição 

(BRASIL, 1988, artigo 198). 

Em 1990, foi sancionada a Lei 8.080, também conhecida como a Lei 

Orgânica da Saúde que contém contribuições importantes acerca da criação 

regionalizada das redes de saúde e da criação de distritos sanitários, ratificando 

o que já havia sido posto no artigo 7º da Constituição Federal e discutido na VIII 

Conferência Nacional de Saúde em 1986 (BRASIL, 1990). 

Peres (2012) observou, em sua dissertação que diferentes mecanismos e 

estratégias foram estabelecidas nas últimas décadas, visando o cumprimento 

das diretrizes do SUS, tais como as Normas Operacionais de Assistência à 

Saúde (NOAS/SUS), programas de governo como o Programa Mais Saúde que, 

consoante ao Pacto pela Saúde 2006 foram utilizados para contemplar as 

diferenças regionais, consolidar a territorialização com base em dados 

sociodemográficos e fortalecer a Atenção Primária, principalmente no tocante à 

vigilância em saúde, colocando a integralidade como eixo prioritário dos 

sistemas das redes assistenciais com a implantação dos Territórios Integrados 

de Atenção à Saúde (TEIAS) que visam ampliar a resolutividade da ESF através 

da criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs), 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 

Através da sanção da Portaria GM/MS n.º 4.279, de 30 de dezembro de 

2010, o MS regulamentou a organização do SUS através do planejamento da 

assistência das Redes de Atenção à Saúde (RAS), determinando estratégias 
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para sua implantação e firmando a Atenção Primária como sendo a 

coordenadora do cuidado da população definidas por limites territoriais (BRASIL, 

2010). 

Apesar das barreiras para o aumento do aporte financeiro para a 

organização da RAS, os investimentos para a rede possibilitariam a redução de 

custos no sistema de saúde (UCHIMURA, 2017). Essa ideia também é 

sustentada por Born et. al (2013) que discorrem sobre a experiência exitosa de 

reestruturação da província de Alberta no Canadá demonstrando que, para além 

do impacto econômico ocasionado pela redução dos custos com a 

regionalização da saúde, houve a efetiva melhorar na condição de vida da 

população.  

Com a experiência verificada com a reforma da APS em Portugal, 

observou-se que as equipes necessitavam de treinamento para se adequarem 

ao novo modelo de saúde implementado, exercendo melhor o papel de liderança 

das equipes multidisciplinares, uma vez que a maioria dos profissionais não 

tinham experiência prévia na área de gestão. Esta dificuldade foi superada após 

o processo de formação e os profissionais se perceberam mais adaptados às 

suas novas responsabilidades (LAPÃO et al., 2017). 

A Cidade do Rio de Janeiro experimentou alterações na APS, com a 

expansão da RAS, a partir da criação da Rede de Estações Observatórios de 

Tecnologias de Informação e Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde 

(OTICS), que funcionaram como local para treinamento e educação continuada 

dos profissionais atuantes na APS. Esse investimento em qualificação contribuiu 

para a redução no tempo de espera para a realização de consultas, melhora na 

qualificação dos registros e facilita o acesso à população aos procedimentos de 

média e alta complexidade, segundo o ponto de vista dos gestores da SMS- RJ 

(SORANZ et al., 2016). 

1.1.4. A rede SUS na Cidade do Rio de Janeiro 

Áreas de Planejamento (APs) 

Para que fosse otimizada a gestão dos recursos da saúde, em busca de 

superar as desigualdades territoriais e financeiras no âmbito municipal, a Cidade 
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do Rio de Janeiro, durante a década de 90, foi subdividida em dez Áreas de 

Planejamento (APs) que estão sob supervisão das Coordenadorias de Atenção 

Primária (CAPs).  

A prefeitura do Rio de Janeiro, na gestão de Eduardo Paes, sancionou a 

lei n.º 5.026 de 19 de maio 2009 para orientar as atividades das Organizações 

Sociais de Saúde (OSS) que seriam empresas privadas, sem fins lucrativos, que 

atuariam nos equipamentos destinados à Estratégia de Saúde da Família. 

(BRASIL, 2009). Os recursos orçamentários necessários estariam garantidos 

através do orçamento previsto por meio de contrato de gestão. O objetivo era 

que as unidades de saúde ganhassem maior agilidade na contratação de 

equipamentos, insumos e profissionais (LIMA, 2015). 

A Subsecretaria de Promoção, Atenção e Vigilância (SUBPAV), que é 

parte da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) tem como uma 

de suas atribuições o acompanhamento do desenvolvimento das CAPs. A 

expansão da Atenção Primária nas APs se deu a partir do levantamento das 

necessidades de saúde da população no período entre os anos de 2009-2013, 

que culminaram com a elaboração do Plano Plurianual 2014-2017 do Município 

do Rio de Janeiro 2014-2017, que visava ampliar o acesso da população aos 

serviços da atenção primária, consolidar a integração entre ESF e a RAS, além 

de consolidar a gestão plena da saúde (PCRJ, 2013). 

A composição das APs se dá de forma bastante heterogênea tanto em 

características sócio- econômicas quanto demográficas de acordo com a Figura 

3, podemos observar como foi realizada a divisão da Cidade do Rio de Janeiro 

em regiões administrativas, bairros e em APs. 
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Figura 3: Áreas de Planejamento da Saúde do Município do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Portal da Prefeitura. Acesso em 13/06/19. 

A expansão populacional da Cidade vem ocorrendo de forma desigual por 

todo o território, com maior ênfase de crescimento nos bairros mais afastados do 

Centro, que corresponde a atual AP 1.0, devido a maior disponibilidade de terras 

e menor valor imobiliário. A Tabela 1, a seguir, apresenta a dinâmica 

populacional por AP e agregações de APs entre 1991 e a estimativa do IBGE 

para 2020, período que guarda correspondência temporal aproximada com a 

existência do SUS. Para melhor demonstrar a variação na dinâmica populacional 

entre as áreas de planejamento, foram agregadas as APs 1.0 a 3.2, que 

correspondem às áreas mais antigas da Cidade, e as APs 3.3 a 5.3, que 

correspondem às áreas mais novas e dinâmicas da Cidade. 
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Tabela 1: Expansão demográfica na Cidade do Rio de Janeiro por Áreas 

de Planejamento entre 1991 e 2020 

 

Fonte: a) Censos Demográficos (IBGE) para 1991 a 2010; b) Estimativa do IBGE para 

2020 (Data.Rio; acesso em: 15/06/2019). 

Conforme demonstrado na Tabela 1 acima, observa-se que, no ano de 

1991, a região das APs 1.0 a 3.2, que correspondiam aos centros administrativos 

da Cidade, apresentavam aproximadamente a mesma quantidade de habitantes 

que a área pertencente às APs 3.3 a 5.3 apesar de ocuparem uma área bem 

menor. De acordo com a projeção realizada pelo IBGE, em 2020, esse perfil será 

bastante alterado, uma vez que a população se expandiu para os bairros da Zona 

Norte e Oeste do Município, gerando um crescimento populacional estimado de 

41,1% enquanto nos outros bairros estima-se um crescimento de apenas 3,6% 

da população. Deste modo, conforme a estimativa do IBGE, no ano de 2020, 

haverá uma parcela de 57,7% da população morando na região das APs 3.3 a 

5.3. 

1991 2000 2010 2020

AP 1.0 266.187 268.280 297.976 319.863 53.676 20,16 4,80

AP 2.1 641.312 630.473 638.050 643.635 2.323 0,36 9,66

AP 2.2 393.300 367.005 371.120 374.153 ‐19.147 ‐4,87 5,62

AP 3.1 816.874 859.210 886.551 906.702 89.828 11,00 13,61

AP 3.2 601.631 565.580 569.970 573.206 ‐28.425 ‐4,72 8,60

APs 1.0 a 3.2 2.719.304 2.690.548 2.763.667 2.817.559 98.255 3,61 42,30

AP 3.3 905.485 928.800 942.638 951.818 46.333 5,12 14,29

AP 4.0 526.302 682.051 909.368 1.077.930 551.628 104,81 16,18

AP 5.1 595.960 659.649 671.041 679.437 83.477 14,01 10,20

AP 5.2 441.716 585.567 665.198 723.889 282.173 63,88 10,87

AP 5.3 254.503 311.289 368.534 410.726 156.223 61,38 6,17

APs 3.3 a 5.3 2.723.966 3.167.356 3.556.779 3.843.800 1.119.834 41,11 57,70

TOTAL 5.443.270 5.857.904 6.320.446 6.661.359 1.218.089 22,38 100,00

% População 
estimada 2020

APs
População residente Variação  

2020-1991 (%)
Diferença 
2020-1991
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Figura 4: Expansão demográfica estimada da Cidade do Rio de Janeiro 

por Áreas de Planejamento agregadas em 1991 e 2020 

 

Fonte: a) Censos Demográficos (IBGE) para 1991; b) Estimativa do IBGE para 2020 

(Data.Rio; acesso em: 15/06/2019). 

Na Tabela 2, a seguir, é possível observar através da distribuição de renda 

familiar por faixa salarial por AP que, no ano de 2010, da população residente 

agregada nas APs 1.0 a 3.2 possuem, em sua grande maioria, rendimentos mais 

altos, com mais de 25% de seus moradores com renda superior a 10 salários 

mínimos. Enquanto isso, na região das APs 3.3 a 5.3, se observa que 

aproximadamente 50% das famílias se sustentam com até 3 salários mínimos, 

reforçando a ideia da grande diferença de renda. Vale ressaltar ainda que, a 

região da AP 4.0 conta com bairros que concentram novos focos empresariais e 

comerciais (Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes) e que, por isso, 

possuem padrão de renda mais elevado comparados ao APs adjacentes, fugindo 

do padrão financeiro da região em que se encontra agregada. 
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Tabela 2: Cidade do Rio de Janeiro, distribuição das famílias por classe 

de renda familiar, segundo as Áreas de Planejamento, 2010 

 

Fonte: Adaptado Data.Rio, acesso em: 13/06/2019. 

Conforme o relatório da CPI da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 

apresentado por Camargo (2005), no levantamento realizado no ano 2000, a 

Cidade do Rio de Janeiro apresentava 71,4% das unidades hospitalares e 65,8% 

das unidades de atenção secundária do SUS, concentradas nas APs 1.0 a 3.2, 

que correspondem à área mais antiga da Cidade, apesar de abrigarem apenas 

45,9% da população. Isso se deve tanto à herança da implantação dos hospitais 

e ambulatórios de especialidades médicas, que surgiram no Rio de Janeiro, 

então capital federal, a partir dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, quanto 

da ausência de planejamento e investimentos na rede do SUS, como se pode 

observar nos dados apresentados na Tabela 3, a seguir, de acordo com dados 

do ano 2000. As demais APs (3.3 a 5.3), apesar de já concentrarem 54,1% da 

população, possuíam apenas 28,6% dos hospitais e 34,2% das unidades 

secundárias do SUS.  

APs
Sem 

rendimento 
(%)

De 0 a 3 
salários 
mínimos 

(%)

De 3 a 5 
salários 
mínimos 

(%)

De 5 a 10 
salários 
mínimos 

(%)

Mais de     
10 salários 

mínimos 
(%)

AP 1.0 7,5 42,3 21,4 17,8 10,9
AP 2.1 5,2 17,2 11,3 18,1 48,1
AP 2.2 3,1 20,1 13,5 22,4 40,9
AP 3.1 8,1 44,6 19,9 17,0 10,4
AP 3.2 8,3 33,6 18,6 22,6 17,0
APs 1.0 a 3.2 6,6 31,6 16,7 19,2 25,9
AP 3.3 8,1 43,9 20,7 18,7 8,7
AP 4.0 5,6 31,1 16,6 18,1 28,7
AP 5.1 7,0 48,7 20,3 17,0 7,0
AP 5.2 7,4 51,7 20,0 14,9 5,9
AP 5.3 8,8 57,8 18,5 11,7 3,1
APs 3.3 a 5.3 7,0 43,6 19,3 17,2 12,9
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Tabela 3: Rio de Janeiro, População e unidades hospitalares e 

secundárias do SUS, por Área de Planejamento de Saúde, segundo os 

tipos de unidades e assistência – 2000 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório da CMRJ de 2005. 

Rede de Atenção Primária – Clínica de Família (CF) 

No ano de 2009, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 

(SMSDC), passou por uma estruturação trazendo a concepção das Clínicas da 

Família (CF), apresentando um novo modelo de atenção à saúde para a cidade, 

administrado por Organizações Sociais de Saúde (OSS). Na estruturação da 

Atenção Primária, as Clínicas da Família exercem o papel de coordenadoras do 

cuidado ao indivíduo como unidades básicas de saúde (UBS).  

O conceito de UBS, de acordo com a última versão da PNAB, trabalha 

com sua população adstrita, fornecendo atendimento de forma integral, 

preferencialmente com equipes multidisciplinares, funcionando como porta de 

entrada do sistema de saúde. Este modelo de atenção à saúde vem sendo 

implantado pela administração municipal do Rio de Janeiro desde 2009. A equipe 

de saúde da ESF é composta por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de 

enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS), podendo ainda contar com 

N.º % N.º % N.º %

AP 1.0 268.280     4,6 13    23,2 7 18,4
AP 2.1 630.473     10,8 12    21,4 5 13,2
AP 2.2 367.005     6,3 3      5,4 4 10,5
AP 3.1 859.210     14,7 7      12,5 5 13,2
AP 3.2 565.580     9,7 5      8,9 4 10,5

APs 1.0 a 3.2 2.690.548 45,9 40    71,4 25    65,8
AP 3.3 928.800     15,9 3      5,4 6 15,8
AP 4.0 682.051     11,6 10    17,9 2 5,3
AP 51 659.649     11,3 1      1,8 2 5,3
AP 5.2 585.567     10,0 1      1,8 2 5,3
AP 5.3 311.289     5,3 1      1,8 1 2,6

APs 3.3 a 5.3 3.167.356 54,1 16    28,6 13    34,2
TOTAL 5.857.904 100 56    100 38    100

Unidades 
SecundáriasAP

População por AP 
(2000)

Hospitais 
Públicos
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profissionais de saúde bucal (cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde 

bucal) (BRASIL, 2017). 

Entre os anos de 2009 e 2014, na Cidade do Rio de Janeiro, “a cobertura 

do Programa Saúde da Família passou de 3,5% para 44%” com a inauguração 

de 103 unidades municipais (PCRJ, 2014). Os serviços de saúde que são 

ofertados pelas unidades primárias de acordo com o estabelecido na carteira de 

serviços da rede municipal passaram por uma reestruturação para se adequar 

aos novos moldes orientados pela PNAB de 2006 e 2012. Deste modo, passou 

a incluir pequenos procedimentos como lavagem otológica, suturas e drenagem 

de abscessos (PCRJ, 2011).  

A Figura 5, a seguir, mostra a configuração da rede SUS na Cidade, em 

2018, conforme mapa do Data.Rio. O mapa permite identificar que a expansão 

da rede de unidades primárias de atenção à saúde buscou equilibrar a oferta 

deste nível de atenção, dando ênfase especial às APs 3.3 a 5.3, parte da Zona 

Norte e da chamada Zona Oeste da Cidade, a partir de 2009. De acordo com 

informações do mapa, no ano de 2018, a Cidade contava com um total de 326 

estabelecimentos Municipais, sendo 229 Unidades de Atenção Primária, 9 

policlínicas, 23 hospitais, 7 maternidades, 20 Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA/CER), 32 CAPS, 3 Centros de Reabilitação, além de 3 Institutos de 

apoio (Unidade de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, Instituto de Nutrição 

Annes Dias, Centro de Reabilitação Oscar Clark).   

Cada unidade de saúde é identificada por meio de uma numeração no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) que engloba o 

cadastramento das unidades de saúde, conveniadas ao SUS ou não, em todo o 

território nacional. Esse cadastro foi aprovado pela Portaria n.º 376 do MS/SAS 

em 2000 e é atualizado com base nos formulários do Sistema de Informações 

Ambulatoriais e Hospitalares do SUS (SIA-SUS e SIH-SUS) e formulários dos 

Sistemas de Autorização de Procedimentos de Alto Custo (APAC) (PINTO, 

2006).
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A arquitetura das Clínicas da Família visa propiciar meios de trabalho para 

que os profissionais consigam atender as necessidades da população adstrita, 

desenvolvendo ações de educação e promoção de saúde, prevenção, ações 

curativas e de reabilitação. Para padronização das unidades, a SUBPAV 

elaborou o Manual de Orientações para Expansão das Clínicas da Família na 

Cidade do Rio de Janeiro, orientando como cada ambiente da CF deveria ser 

equipado (PCRJ, 2010). 

Rede secundária na Cidade 

Apesar da publicação das principais características para o 

estabelecimento das RAS através da Portaria n.º 4.279, de 30 de dezembro de 

2010 (BRASIL, 2010), ainda se observa dificuldade em sua implementação pois 

necessita que haja planejamento e construção de uma organização integrada 

com todo o território. Ronaldo Gomes (2014) afirma que esta organização é 

essencial a qualquer sistema público de saúde em que se pretenda ofertar 

acesso de forma universal e equânime, tal qual se propõe o SUS. 

Na Cidade do Rio de Janeiro houve uma rápida expansão da cobertura 

de serviços de atenção básica para a população, porém não foi observado o 

crescimento da rede no nível secundário na mesma proporção. É de fundamental 

importância que se identifiquem os principais desafios na gestão da saúde a fim 

de que se produzam ações que viabilizem a readequação da RAS. Nesta lógica 

de raciocínio, a prefeitura vem tentando estabelecer avanços, com base nas 

orientações do MS para implantação das Redes de Atenção à Saúde, através do 

processo de formulação das redes temáticas como o Programa Rede Cegonha, 

Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção Psicossocial e Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência, dentre outros. Em seu planejamento, a 

prefeitura já se posicionou quanto a necessidade de trabalhar alguns pontos 

como o incentivo de práticas de trabalho em rede, a utilização do planejamento 

do território, organização orçamentária e auditoria dos resultados, investimento 

na formação, capacitação, qualificação e educação permanente dos 

trabalhadores, dentre outros (PCRJ, 2013). 
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Mudanças no contexto do SUS na Cidade 

Minayo e Gualhano (2017) ressaltam na apresentação da revista Ciência 

& Saúde Coletiva que os movimentos políticos experimentados influenciam  

diretamente nos princípios de universalização, equidade e de saúde, afetando a 

garantia ao direito universal preconizados pela Constituição Federal. Deste 

modo, torna-se relevante ressaltar que, no ano de 2008, o prefeito Eduardo Paes 

assumiu a prefeitura da Cidade pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), permanecendo no cargo até 2017 quando Marcelo Crivella 

assumiu a prefeitura pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB). Essa alteração 

político-administrativa ocorrida no Município do Rio de Janeiro trouxe grande 

impacto para a expansão da atenção primária, com discurso de mudança da 

ênfase da atenção primária para as especialidades.  

De acordo com o Plano Estratégico para Gestão, o novo prefeito “propõe 

a estruturação da oferta de atenção especializada no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde [...] com a redefinição da oferta, dos processos e 

procedimentos especializados, bem como a definição de locais adequados, 

incluindo as necessidades de obras ou redesenho de unidades já existentes, 

conceito arquitetônico básico e cronograma de implantação.” (PCRJ, 2016)  

1.2. Regulação 

1.2.1. Definição de Regulação 

De acordo com o Ministério da Saúde a regulação assistencial é entendida 

como um “conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que intermedeiam 

a demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso às consultas, exames, 

terapias e cirurgias ambulatoriais de média e alta complexidade, executados em 

estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, de acordo com fluxos 

estabelecidos no âmbito das três esferas de governo” (BRASIL, 2008). 

De acordo com Baduy (2011), se faz importante que haja a gestão dos 

sistemas e serviços de saúde no Brasil para uma efetiva consolidação do SUS 

principalmente devido a discussão da fragmentação do cuidado e à dificuldade 

de acesso a serviços e procedimentos. Esse discurso surge inicialmente através 
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das Normas Operacionais de Assistência à Saúde (2001-2002) e, continuado 

pelo Pacto pela Saúde no ano de 2006. São levantadas outras formas de 

articulação das linhas de cuidado como o matriciamento pelo NASF. 

A instituição formal da Política Nacional de Regulação do SUS (PNR) dá-

se pela Portaria MS/GM n.º 1.559, de 1º de agosto de 2008, que toma regulação 

como “conjunto de ações que facilitam ou limitam a produção de bens e serviços 

no setor saúde, por meio da regulamentação, controle, fiscalização, 

monitoramento, auditoria e avaliação”. 

A regulação não deve ser encarada como uma barreira aos serviços, mas 

sim como uma medida que visa garantir o acesso à atenção em saúde a todos 

que delas precisam, de forma ordenada, no tempo adequado e de acordo com 

as prioridades e necessidade de cuidado. De acordo com a PNR, o processo 

regulatório deve “orientar a produção eficiente, eficaz e efetiva de ações de 

saúde”, de modo a otimizar a oferta e considerando a relação de custo 

efetividade. Uma regulação eficiente e pautada pelo princípio da equidade deve 

contar com um conjunto de instrumentos e dispositivos, tais como centrais de 

consultas e exames, protocolos clínicos e demais ações de controle, avaliação 

e auditoria assistencial. 

1.2.2. O Sistema de regulação na Cidade do Rio de Janeiro 

No final da década de 90, a Cidade do Rio de Janeiro foi habilitada em 

gestão plena do sistema municipal, passando a ser responsável, entre outras 

atribuições, pela normalização e operação de centrais de controle de 

procedimentos ambulatoriais e hospitalares relativos à assistência aos seus 

munícipes e à referência intermunicipal. Passou, assim, a ser responsável pela 

contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores de serviços 

ambulatoriais e hospitalares, administração da oferta de procedimentos 

ambulatoriais de alto custo e procedimentos hospitalares de alta complexidade 

e pelas marcações e regulação das vagas da atenção secundária (BRASIL, 

1997). 

Para viabilizar este novo modelo gerencial, o DATASUS desenvolveu uma 

plataforma online denominada Sistema de Regulação (SISREG) com o objetivo 
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de regular e gerenciar as vagas disponíveis em toda rede básica, de internação 

hospitalar e dos procedimentos de média e alta complexidade. O objetivo da 

regulação é que haja um maior controle do fluxo de usuários aos outros níveis 

de atenção para otimização da utilização dos recursos hospitalares e 

ambulatoriais especializados no nível municipal, estadual e federal e dos 

provedores privados conveniados ao SUS. Este sistema reúne uma grande 

parcela às vagas disponibilizadas nas agendas com especialidades do nível 

secundário. Todas as solicitações de consultas e procedimentos especializados 

para o Município do Rio de Janeiro e cidades do interior, para as quais o 

Município do Rio de Janeiro é referência, ficam inseridas neste banco de dados. 

(ROCHA, 2005) 

Pinto et al. (2017), em sua discussão sobre a regulação municipal 

ambulatorial de serviços do SUS no Rio de Janeiro, explicita que até o ano de 

2009, praticamente não havia a atuação efetiva do Sistema de Regulação para 

consultas e procedimentos eletivos a partir da APS. Após a implementação do 

SISREG, houve aumento do número de agendamentos pelo Complexo 

Regulador, porém, devido ao fato de ainda ocorrer de forma centralizada, 

acarretava em grande tempo de espera e distante da residência do usuário. O 

autor deixa claro que, em seu ponto de vista, somente no 2º semestre de 2012, 

tendo como influência as reformas realizadas nos sistemas de saúde europeus, 

a Secretaria Municipal de Saúde modificou seu modelo de regulação 

ambulatorial, passando a descentralizá-la para APS.  

Vale ressaltar que todos os médicos atuantes nas equipes de saúde da 

família recebem uma senha de acesso à plataforma online para que possam 

inserir as solicitações bem como realizar o acompanhamento do status dos 

encaminhamentos. Os profissionais da UBS deverão classificar o risco e emitir 

uma justificativa que seja capaz de fornecer ao médico regulador elementos que 

o permitam compreender a real necessidade do paciente, para que o 

atendimento seja priorizado conforme a urgência do caso. É indispensável incluir 

na solicitação o Código Internacional de Doença (CID) do diagnóstico do 

paciente. Neste novo modelo de regulação descentralizada, além dos 

agendamentos realizados pela Central de Regulação, os médicos com cargo de 
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responsabilidade técnica na APS recebem uma senha diferenciada que permite 

o acesso às agendas, previamente disponibilizadas pelas unidades executantes

dos serviços, e passaram a realizar, também, as avaliações da real necessidade 

de encaminhamento, bem como determinar qual serviço seria mais adequado 

para o paciente, agendando as consultas, o que por sua vez, impacta 

diretamente na eficiência do atendimento ao usuário, visto que a classificação 

de risco e o tempo de espera são fundamentais para a eficácia do tratamento 

(SORANZ et al, 2016). 

Esta descentralização, visou reduzir a dificuldade operacional de 

regulação pelo serviço de regulação da SMS que acabava por gerar um aumento 

na fila de espera, além de significativo desperdício de vagas, perdidas por falta 

de capacidade de agendamento pela equipe de regulação (ROCHA, 2015). No 

entanto, devido à falta de planejamento da RAS, eventualmente, se faz 

necessária a realização de agendamentos de serviços de média e alta 

complexidade para fora do perímetro determinado pelas APs, acarretando em 

maior deslocamento de usuários para atendimento, o que por sua vez, impacta 

diretamente no absenteísmo (CONILL, 2011). 

Todas as solicitações inseridas ficam registradas em um banco de dados 

na plataforma online do SISREG. A análise dos dados nos permite listar as 

solicitações pela por unidade solicitante, data de solicitação, classificação de 

risco, ordem alfabética do nome dos pacientes ou ainda podem ser agrupadas 

por especialidade solicitada. 

1.3. Fluxos para acesso à rede secundária e terciária 

1.3.1. Acesso aos serviços 

O SUS foi formalizado a partir da Constituição Federal de 1988 que firma 

em seu texto que “Saúde é direito de todos e dever do Estado”, garantindo 

acesso universal à saúde a todos os cidadãos brasileiros. De acordo com o 

exposto pela Lei n.º 8.080 do MS, o Sistema Único de Saúde, deve servir a 

população de forma ampla e gratuita através de uma rede regionalizada e 

hierarquizada. É essencial que seja guiada pelos princípios e diretrizes da 
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descentralização em cada esfera de governo, atendimento integral e 

participação da comunidade (BRASIL, 1988; 1990). 

O acesso aos serviços de saúde apresenta um papel central na melhoria 

da qualidade de vida. A teoria mostra que é provável que a obtenção de 

efetividade e equidade exija que o sistema de saúde tenha uma forte orientação 

da atenção primária mesmo em face das notáveis iniquidades na distribuição de 

riquezas (STARFIELD, 2002). 

A APS é o primeiro nível para acesso ao sistema de saúde, sendo assim 

considerado como a porta de entrada. Sua missão é coordenar a atenção e 

regular o acesso dos usuários para os demais níveis de complexidade através 

do Sistema de Referência e Contrarreferência no Município do Rio de Janeiro. 

De acordo com Angélica Rocha (2015), desde junho de 2012, para que o usuário 

tenha acesso aos demais níveis de atenção, é necessário que o médico da APS, 

responsável pela coordenação do cuidado, insira uma solicitação de vaga na 

plataforma online da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro, também conhecida como SISREG. 

No relatório “A ponta do iceberg” (2005) observa-se os problemas 

relacionados a falta de planejamento da RAS uma vez que os recursos da saúde 

se encontram distribuídos inversamente proporcional a ocupação populacional. 

Grande parcela dos recursos de saúde está localizada nas regiões do Centro, 

Zona Sul e Zona Norte, que abrigam pouco mais de 20% da população da 

Cidade demonstrando a inequidade existente na rede. 

Atualmente, é possível avaliar a dificuldade de acesso a atenção 

especializada de média e alta complexidade através do acompanhamento das 

filas de espera do sistema de regulação (SISREG). Algumas especialidades com 

maior oferta de serviços apresentam menor tempo de espera entre a solicitação 

e a data do agendamento. Outras especialidades apresentam longas filas de 

espera, gerando insatisfação dos usuários do SUS e agravamento de condições 

de base. (CONILL et al., 2011). 

Segundo Carlos Serra e Paulo Henrique Rodrigues (2010), é 

imprescindível que haja o respeito aos atributos essenciais da atenção primária 

do SUS, para que seja mantida a garantia do acesso da população em cada nível 
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de atenção à saúde. Apesar disso, observa-se baixa oferta de consultas e 

exames, precariedade do sistema de contrarreferência e a má organização das 

atividades de regulação. Outra grande questão que merece destaque é a 

dificuldade de acesso dos pacientes aos serviços devido à má distribuição 

espacial dos serviços especializados pelo Município do Rio de Janeiro que se 

não apresentam uma distribuição proporcional à densidade demográfica 

conforme discutido por Camargo (2005).  

A oferta de procedimentos necessita estabelecer relação direta com a 

demanda local e com a organização dos processos de regulação ao acesso. De 

acordo com Sara Kreindler (2010), uma das políticas para redução das listas de 

espera seria a implementação de estratégias de redução da demanda, incentivos 

e metas de tempo máximo de espera para os prestadores, aumento da 

capacidade ou melhoria da eficiência no uso da capacidade instalada. Com a 

finalidade de estimar a necessidade de serviços para a população, o MS publicou 

em 2015 os Critérios e Parâmetros para o Planejamento e Programação de 

Ações e Serviços de Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde porém cabe 

à Secretaria de Atenção à Saúde, gerir e articular a RAS garantia do 

cumprimento dos parâmetros estabelecidos (BRASIL, 2015). 

Visando formas mais efetivas para a otimização das vagas ofertadas, a 

regulação assistencial incorporou diferentes medidas e estratégias que 

envolvem um adequado sistema de referência e contrarreferência, a elaboração 

de linhas de cuidado e diretrizes clínicas e assistenciais para agravos prioritários, 

estudos de demanda, monitoramento de encaminhamentos e listas de espera, 

sistemas de agendamento, estratégias de educação permanente, entre outros 

(BRASIL, 2017). 

Atualmente, um grande desafio do SUS é qualificar a APS para que ela 

seja capaz de coordenar o cuidado do usuário, organizando os pontos de 

atenção na RAS, assegurando o cuidado integral em cada linha de cuidado, 

fornecendo aos indivíduos respostas adequadas as suas necessidades.  

Dentre os fatores limitantes, Giovanella (2009) levanta a oferta insuficiente 

de serviços especializados, agravada pela baixa integração da RAS, 

corroborando para o maior o isolamento entre atenção básica e especializada. 
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Ainda que haja falhas na coordenação dos cuidados no âmbito gerencial, estes 

fluxos podem ser melhorados por implementação de protocolos assistenciais e 

construção das linhas de cuidado. Um passo para isso seria a incorporação das 

agendas para agendamento de consultas especializadas disponibilizadas por 

hospitais federais e universitários no SISREG, aumentando assim a oferta de 

procedimentos. 

É importante que se ressalte alguns argumentos de Márcia Cristina 

Fausto (2018), que explicitou em seu texto que apesar de ter ocorrido a 

ampliação da atenção primária à saúde através dos investimentos realizados no 

período pós-reforma sanitária ainda persistem percalços como falta de 

integração da APS com a atenção especializada e a necessidade do emprego 

de recursos humanos qualificados. A autora questiona, ainda, aspectos 

instituídos pela nova PNAB de 2017 que, em meio a um contexto de crise 

financeira e política, podem indicar retrocessos à garantia de direitos sociais uma 

vez que interferem diretamente na autonomia da auto gerência da gestão de 

recursos municipais e na territorialização que, até então, vinha sendo 

preconizada pelas versões anteriores das agendas políticas voltadas para a 

atenção primária. 

Apesar de recente, a regionalização da regulação das vagas através da 

atuação dos médicos responsáveis técnicos pelas unidades tem promovido o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das solicitações realizadas no município 

além do aumento de resolutividade na atenção primária, tendo em vista que 

houve melhoria na qualificação das solicitações, fundamentadas ems protocolo 

municipais e redução do quantitativa no número de pedidos especializados 

(SORANZ et al, 2016). 

1.3.2. Referência e contrarreferência 

Antes de abordar os fluxos para acesso à rede secundária e terciária, é 

preciso relembrar a definição utilizada por Starfield (2002) para Atenção Primária 

em Saúde (APS) que toma como base quatro atributos essenciais: “primeiro 

contato do usuário com o serviço de saúde, longitudinalidade, integralidade, 

englobando não só o binômio saúde-doença, mas também ações de promoção, 
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prevenção, cura e reabilitação do sujeito em todos os níveis de complexidade e 

coordenação do cuidado” onde a equipe de saúde deve ser responsável pelo 

caminho percorrido pelo usuário dentro da RAS. Neste sentido, fica evidente a 

necessidade de um sistema eficaz de referência desse usuário aos serviços de 

média complexidade e que, após a avaliação pelo especialista, haja a 

contrarreferência do mesmo para a APS, garantindo a atenção integral do 

indivíduo.  

É essencial que exista a coordenação do cuidado para que se atinja, 

através do primeiro contato, a longitudinalidade e a integralidade uma vez que é 

através deste princípio que o usuário transita pelos diversos níveis de atenção, 

em busca de maior resolubilidade. O nível secundário de atenção é que deve 

assegurar o acesso dos usuários a consultas e exames especializados, 

indispensáveis para a conclusão de diagnósticos que iniciaram a investigação 

pela APS. (SERRA e RODRIGUES, 2010). 

Com o objetivo de melhorar a comunicação e facilitar o fluxo de 

informações entre os diferentes níveis de complexidade foi implantado o sistema 

de referência e contrarreferência onde o profissional da UBS descreve 

informações pertinentes para a avaliação do usuário em consultas 

especializadas e após a avaliação, o mesmo retorna para o profissional da APS 

com o parecer, orientações e condutas sugeridas pelo especialista. Deste modo, 

é possível que o indivíduo transite pela rede mantendo a coordenação do 

cuidado realizado em seu primeiro contato. Infelizmente, apesar de estar sendo 

implementada a referência, muitos profissionais não efetivam a 

contrarreferência, gerando perda de informações essenciais para o 

acompanhamento do usuário. 

Liza Uchimura (2017) observou que o mecanismo de referência e 

contrarreferência foi considerado uma importante forma de integração e 

coordenação da RAS, favorecendo uma maior apropriação das necessidades de 

saúde pública da população apesar das dificuldades técnicas para sua 

aplicabilidade. Outra questão ressaltada é o fato de que a região de saúde ainda 

não pode ser considerada como um território propício para que se exerça o 

cuidado de forma integral e depende de que os gestores continuem na busca por 
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articulações intersetoriais para garantir as necessidades de saúde do indivíduo 

e, por isso, necessita ser aperfeiçoada e efetivamente implementada na rotina 

dos serviços de saúde. 

Para Chaves et al. (2018), o sistema de referência e contrarreferência é 

essencial para que o cuidado do usuário seja potencializado uma vez que a 

reorganização desses fluxos de cuidado atuaria como uma estratégia na 

capacitação e interlocução entre profissionais da atenção primária e os outros 

níveis de complexidade, potencializando assim os níveis de resolutividade, e, por 

conseguinte, reduzindo encaminhamentos desnecessários, porém ainda é uma 

ferramenta subutilizada pelos serviços de saúde. 

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vem apresentando 

experiências exitosas utilizando o sistema de referência e contrarreferência 

através dos Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs). Foi observado que 

alguns dos pacientes que eram atendidos em ambulatórios especializados não 

retornavam para a rede básica de saúde e, deste modo, os especialistas 

mantinham grandes filas de espera para o acesso de novos pacientes. Para 

organizar os fluxos de atendimento, os AMEs se valem de alguns princípios: 1 – 

todos os encaminhamentos de pacientes devem ser feitos obrigatoriamente pela 

rede básica municipal de saúde; 2 – os pacientes devem ser agendados 

previamente pela rede municipal por meio de um sistema informatizado online, 

ou seja, não ocorre busca espontânea; 3 – o perfil do atendimento do AME deve 

ser definido; 4 – os AMEs não fazem acompanhamento ambulatório tradicional 

dos pacientes para que não haja impedimento para novos pacientes e, depois 

da consulta, os médicos dos AMEs realizam a contrarreferência para a APS 

(BARATA, 2010).  

1.4. O uso do geoprocessamento em saúde 

O geoprocessamento é o termo que denota o processamento eletrônico 

de informações cartográficas para produzir informação geográfica. Este método 

possui inúmeras aplicabilidades ao integrar dados de múltiplas fontes para criar 

bancos de dados. Os primeiros registros de uso de sistemas de informação 

associado a dados de saúde foi o mapeamento dos casos de cólera realizado 
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em Londres, por John Snow, em 1854, permitindo associar o número de casos 

de cólera às fontes de água contaminada e, por conseguinte, a implementação 

de medidas sanitárias para melhoria da saúde da população (Figura 6). 

Atualmente existem diversos métodos para se realizar a localização espacial de 

pontos sobre a superfície do planeta como por exemplo o método Universal 

Transversa de Mercator (UTM) e o Global Positioning System (GPS) 

implementados na saúde, aviação, no transporte e em inúmeras outras 

atividades.  

Figura 6: Mapeamento dos casos de cólera por John Snow, Londres, 

1854 

Fonte: Fonte: Ferreira, 2009, p. 69. 

O geoprocessamento em saúde tem se mostrado como um recurso 

bastante válido para auxiliar a gestão de recursos através da construção de 

mapas que permitem planejamento, monitoramento e avaliação das ações 

dentro do território, evidenciando graficamente características necessárias para 

o direcionando de intervenções, e aumentando a resolutividade das práticas de

promoção de saúde e prevenção de doenças (CHIESA, 2002).  

A visualização espacial colabora para o planejamento de programas e 

processos de decisão. Um exemplo da aplicabilidade do mapeamento geográfico 
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para identificação de casos e fatores de risco em grandes municípios e regiões 

metropolitanas como o Rio de Janeiro foi a experiência relatada por Renata 

Gracie (2017) em seu trabalho de vigilância epidemiológica dos casos de 

hanseníase. A autora descreve que o geoprocessamento contribuiu para ações 

que atendiam tanto o cunho de prevenção, distribuição de recursos tanto ao 

controle da doença, podendo ser aplicado para outras doenças transmissíveis.  

O uso do geoprocessamento permite avaliar desarranjos entre a oferta e 

demanda de serviços de saúde, além de fornecer subsídios para a análise e 

planejamento da integração entre os níveis da Rede de Assistência à Saúde uma 

vez que a representação dos fluxos, conforme representado na Figura 7, é de 

grande utilidade para o a organização dos fluxos estabelecidos na rede e das 

referências para os usuários do SUS. O uso de mapas com a representação dos 

fluxos evidencia que o geoprocessamento pode ser uma ferramenta para auxiliar 

o planejamento e a tomada de decisão na gestão (FERREIRA, 2009). 

Figura 7: Representação de fluxos de referência a partir da Saúde da 

Família no Município de Caxias - RJ 

 

Fonte: Adaptado de Ferreira, 2009. 

Reforçando essa ideia, Mariana Konder (2018) discutiu em sua tese que 

a utilização do mapeamento para a reorientação da oferta ainda se apresenta 

como uma realidade distante no Município do Rio de Janeiro, apontando que as 

fragilidades dos dados disponíveis no CNES ainda representam um grande 
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obstáculo para o acesso de recursos como, por exemplo, a distribuição de leitos 

hospitalares. 

Durante a execução do Programa “Pensa Rio – Apoio ao Estudo de 

Temas Relevantes e Estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro – 2011”, a 

equipe de pesquisadores se utilizou de metodologia participativa junto aos 

funcionários das Clínicas da Família para a elaboração da cartografia digital com 

vistas à identificação de áreas que são cobertas pela Saúde da Família (Figura 

8). Utilizaram ainda alguns dados socioeconômicos e demográficos levantados 

no Censo demográfico do IBGE que permitiram aos gestores locais a avaliação 

dos indicadores epidemiológicos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

bem como subsidiar metas futuras através da visualização temática dos índices 

e séries históricas, demonstrando mais utilidades da aplicação desta ferramenta 

para a gestão de recursos humanos e financeiros no setor saúde. (FERREIRA, 

2012). 

Figura 8: Cobertura da ESF - Visualização por imagem de satélite, 2011 

Fonte: Relatório final do projeto Pensa Rio, p. 32. 
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Martina Calovi (2018) considera que o uso de ferramentas de 

georreferenciamento dos serviços pode ser bastante útil no que tange à 

elaboração de possíveis soluções no apoio do planejamento e a reestruturação 

dos serviços regionais seus sistemas de internação e encaminhamentos 

ambulatoriais uma vez que conseguiu mapear a acessibilidade aos serviços de 

saúde na região da Toscana, Itália, identificando com o auxílio do método GIS 

quais municípios necessitavam reorganizar sua rede de serviços com vistas à 

ofertar atendimentos de forma mais eficiente, otimizando assim, os recursos 

empregados. A autora reporta em seu trabalho que a compreensão da 

distribuição espacial de sua população é parte necessária para a garantia do 

acesso adequado aos serviços de saúde. 
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2. OBJETIVOS E MÉTODOS 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo geral 

Analisar a relação entre a oferta e a demanda das consultas médicas 

especializadas mais solicitadas pelas unidades de atenção primária, de acordo 

com a localização espacial, no primeiro semestre de 2017, na Cidade do Rio de 

Janeiro. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar a demanda por consultas médicas especializadas mais 

prevalentes inseridas na plataforma online do SISREG; 

 Analisar a distribuição espacial da demanda de consultas médicas 

especializadas mais prevalentes pelas Áreas de Planejamento da 

Cidade do Rio de Janeiro; 

 Analisar a distribuição espacial da oferta de consultas especializadas 

com maior demanda na Cidade, pelas Áreas de Planejamento da 

Cidade, com base nos dados do CNES; 

 Discutir espacialmente a oferta e a demanda das consultas 

especializadas mais prevalentes pelas Áreas de Planejamento da 

Cidade. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Desenho da pesquisa 

Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, utilizando dados 

secundários, com caráter exploratório uma vez que busca a formulação de 

problemas a serem aprofundados em estudos posteriores (GIL, 2008).  
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2.2.2. Cenário da pesquisa 

O cenário escolhido para o estudo é o Sistema de Regulação da Cidade 

do Rio de Janeiro, mas antes de se abordar a regulação ambulatorial 

regionalizada da Cidade do Rio de Janeiro, se faz necessário ressaltar que, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 

2018, o Município possui a 2ª maior população (atrás apenas da Cidade de São 

Paulo – SP), com população estimada em 6.688.927 habitantes (Figura 9) e 

densidade demográfica de 5.265,82 hab/km².  

Figura 9: Pirâmide etária estimada em 2018 para a Cidade do Rio de 

Janeiro comparada ao Brasil 

Fonte: IBGE, 2018. 

Possui uma área territorial de 1.200,177 km², dividida em 33 regiões 

administrativas (Figura 10), divididos em 161 bairros, entretanto, a gestão dos 

serviços de saúde se faz através das Áreas de Planejamento (APs), conforme já 

explicitado anteriormente, o que já nos leva a refletir sobre a necessidade do 

planejamento da RAS para que se consiga atender à população, garantindo os 

princípios do SUS (PCRJ, 2013). 
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Figura 10: Divisão da Cidade do Rio de Janeiro em Regiões 

Administrativas 

 

Fonte: Instituto Pereira Passos. 

Ao identificar a necessidade de encaminhar o usuário para consulta 

especializada, a unidade solicitante dispara o processo de regulação 

ambulatorial. Na Cidade do Rio de Janeiro, as unidades solicitantes são as 

Clínicas da Família (CF) e os médicos de equipe inserem dados do relatório 

médico na plataforma online do Sistema de Regulação (SISREG), desenvolvido 

pelo DATASUS e, posteriormente, suas solicitações, serão analisadas por 

médicos com cargo de responsabilidade técnica nas UBS e médicos do 

Complexo Regulador (CR). Após o agendamento da consulta especializada, o 

usuário é informado sobre sua a unidade executante que pode ser um Centro 

Municipal de Saúde (CMS), uma policlínica, um hospital ou ainda um prestador 

de serviço da rede privada conveniada ao SUS. 

A função do Complexo Regulador (CR) no Município do Rio de Janeiro é 

realizar a avaliação das demandas e o agendamento de vagas, seguindo os 

princípios de equidade do SUS de forma articulada e integrada com a RAS a fim 

de adequar a oferta dos serviços de saúde às necessidades da população. O CR 

foi regulamentado pelo Decreto n.º 42.846 de 25 de janeiro de 2017, que dispõe 

sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

estando subordinado à Subsecretaria de Regulação, Controle, Avaliação, 
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Contratualização e Auditoria (SUBREG). Sua central de regulação (Figura 11) 

fica sitiada dentro do Hospital Municipal Souza Aguiar, com funcionamento 

diário, 24h por dia. O CR é responsável pelo monitoramento da produção 

realizada via SISREG através da produção de relatórios gerenciais da oferta de 

procedimentos, gestão da fila de espera e do quantitativo de solicitações 

inseridas, viabilizando o monitoramento da rede assistencial ambulatorial do 

município.  

Figura 11: Central de Regulação da Cidade do Rio de Janeiro 

Fonte: Portal da Prefeitura; acesso em 12/01/2019. 

Em agosto de 2018, existiam 295 Unidades Básicas de Saúde que 

funcionam como unidades solicitantes cadastradas no Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), e 2300 unidades públicas e privadas 

conveniadas que atendiam como unidades executantes (ambulatórios 

especializados, policlínicas e hospitais), conforme Tabela 4 que consolida os 

dados extraídos do portal online Tabnet. 
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Tabela 4: Distribuição das Unidades de Saúde por tipo de 

estabelecimento, Rio de Janeiro, 2018 

 

Fonte: Cadastro CNES, Tabnet, DataSUS 2018. 

Nota-se um grande número de unidades ambulatoriais especializadas 

provavelmente devido ao fato de que muitos consultórios e outras unidades 

privadas conveniadas são contratadas para atender usuários do SUS nas 

chamadas parcerias público- privadas. 

2.2.2. Fonte de dados 

Foi utilizada como base de dados o banco do SISREG, disponível no 

portal do DataSUS contendo as solicitações de consultas especializadas da 

plataforma online do SISREG, operado pela Secretaria Municipal de Saúde na 

gestão da regulação de suas áreas de planejamento, além das bases de dados 

administrativas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

2.2.3. Métodos e procedimentos de coleta de dados 

Para o desenvolvimento da pesquisa que resultou nesta dissertação, foi 

solicitada a carta de anuência ao Complexo Regulador do SISREG para o 

acesso ao banco de dados contendo as solicitações realizadas por unidades de 

saúde da família do Município do Rio de Janeiro, sem que haja a necessidade 

de identificação dos usuários ou profissionais solicitantes, com inserção na 

plataforma no período de janeiro a junho de 2017, utilizando-se como variáveis 

as solicitações, independente do status das mesmas (pendente, agendado, 

devolvido, negado ou cancelado). Os dados foram acessados durante o mês de 

dezembro de 2018 e compilados numa planilha Microsoft Excel para posterior 

tratamento. 

Tipo de Estabelecimento Quantidade
Unidade básica de saúde 295
Ambulatório especializado 2.031
Hospital 197
Policlínica 78
Total 2.601
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Neste estudo, optou-se por utilizar um período de 6 meses para análise, 

pois, de acordo com a orientação do CR, todas as solicitações que permanecem 

pendentes por um período maior do que 6 meses deverão ser devolvidas para 

as unidades solicitantes a fim de reavaliar e atualização de quadro clínico. O 

segundo semestre de 2017, foi descartado da avaliação devido ao fato de que, 

durante 3 meses, a Cidade do Rio de Janeiro vivenciou um período de greve dos 

profissionais de saúde, o que se refletiu na redução do número de atendimentos 

e, consequentemente, no quantitativo de solicitações. O primeiro semestre de 

2018 foi marcado pela realização de mutirões para redução de filas de espera 

para especialidades cirúrgicas como catarata, hérnias e vascular, o que também 

criaria um viés de informação para a pesquisa.  

Expostas estas razões, optou-se por incluir no estudo todas as 

solicitações de consultas médicas especializadas realizadas através da 

plataforma online do SISREG com data de inserção entre 01/01/2017 e 

30/06/2017. Foram excluídas da avaliação as solicitações para procedimentos e 

exames, solicitações de especialidades não médicas, consultas de retorno assim 

como as solicitações realizadas por outros municípios do entorno da Cidade que 

utilizam a rede assistencial localizada dentro do Município.  

Para realizar o georreferenciamento das unidades solicitantes e 

executantes, foram utilizados os dados presentes no banco de dados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde a fim de realizar a 

organização dentro de uma das 10 APs em que se encontra dividida a Cidade 

do Rio de Janeiro.  

2.2.4. Métodos e procedimentos de análise de dados 

Foi utilizada a técnica de “linkage” ou “ligação” que possibilita a unificação 

de dois ou mais bancos de dados com características comuns. Para tanto, se fez 

necessário padronizar a forma de registro das unidades solicitantes/executantes 

de modo a permitir a identificação da mesma unidade nos dois bancos. De 

acordo com Almeida e Mello (1996, apud PINTO, 2006) esta técnica possui baixo 

custo e viabiliza um bom aproveitamento dos dados existentes em diferentes 

fontes de informação. 
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O banco de dados inicialmente foi montado em planilha Microsoft Excel e 

posteriormente utilizado no Epi Info™, versão 7.2.2.6, que é um software de 

domínio público elaborado pelo Centers for Disease Control and Prevention 

visando filtrar as solicitações, quantificar as especialidades mais utilizadas e 

gerar estatísticas descritivas simples das mesmas de acordo com a área de 

planejamento solicitante. Após esta etapa de consolidação do banco de dados 

das solicitações, foram escolhidas as 5 especialidades médicas mais 

requisitadas para a realização do georreferenciamento tanto das unidades 

solicitantes quanto para as unidades executantes do procedimento em questão 

com a compilação dos dados para geração dos mapas para análise espacial. 

Após a aprovação em comitê de ética, foi possível o acesso ao banco de 

dados para extração de informações junto ao Complexo Regulador, no mês de 

dezembro de 2018, no qual foram identificadas 975.673 solicitações inseridas na 

plataforma online do SISREG no período compreendido entre os meses de 

janeiro a junho de 2017. Foram excluídas da pesquisa 30.670 solicitações 

realizadas para procedimentos ou consultas realizadas por unidades de outros 

municípios do entorno da Cidade do Rio de Janeiro uma vez que o alvo do estudo 

eram apenas as solicitações oriundas do Município. Das 945.003 solicitações 

restantes, foram ainda excluídas 319.152 solicitações que ainda não haviam sido 

agendadas pois não haveria como realizar a avaliação espacial entre oferta e 

demanda sem que fosse conhecido o local da realização daquelas solicitações. 

Para evitar que o mesmo paciente fosse avaliado mais de uma vez, foram 

removidas também as 291.662 consultas agendadas como consultas de retorno. 

Das 334.189 solicitações que ainda permaneceram no banco de dados, 

foram excluídas, ainda, mais 185.548 solicitações pois não foram realizadas à 

partir de unidades de Atenção Primária que não eram o foco do estudo. Portanto, 

após a triagem do banco de dados inicial, permaneceram incluídas neste estudo 

148.641 solicitações para análise dos dados, representando 15,23% do total das 

solicitações realizadas neste semestre (Figura 12).  

Com a aplicação destes critérios de inclusão e exclusão sobre o banco de 

dados, este estudo irá analisar apenas as consultas solicitadas no período 

compreendido entre 01 de janeiro de 2017 à 30 de junho de 2017, para primeira 
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avaliação do setor secundário ou terciário que haviam sido agendadas, desde 

que sua solicitação fosse proveniente das unidades da rede de Atenção Primária 

da Cidade do Rio de Janeiro, e assim, permitir a análise da relação entre a oferta 

e a demanda das consultas médicas especializadas agendadas com maior 

número de solicitações pelas unidades de atenção primária, de acordo com a 

localização espacial, na Cidade do Rio de Janeiro. 

Figura 12: Critérios de inclusão e exclusão da pesquisa – APS e SISREG, 

1º semestre de 2017 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do SISREG do Complexo Regulador 

da SMS/RJ. 

De posse do banco de dados compilado, foi realizada avaliação do 

quantitativo total de solicitações todos os procedimentos solicitados via SISREG 

realizados para cada especialidade e organizadas em ordem decrescente. Os 

dados foram expostos conforme a Tabela 5, a seguir. Para fins desta 

dissertação, serão utilizados apenas os dados referentes aos encaminhamentos 

realizados para consultas médicas especializadas. 
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Tabela 5: Solicitações de Procedimentos pelas APS na SMS do Rio de 

Janeiro, SISREG, janeiro a junho de 2017 

Fonte: SISREG/ Complexo Regulador/ SMS/RJ. 

Após analisar os dados, observa-se que as cinco especialidades médicas 

mais solicitadas neste período foram: 1º) consulta em oftalmologia – geral; 2º) 

consulta em dermatologia; 3º) consulta em ortopedia; 4º) consulta em 

otorrinolaringologia e 5º) consulta em obstetrícia - alto risco geral que ocupavam, 

respectivamente, as 2ª, 3ª, 4ª, 8ª e 10ª posições no ranking geral de todas as 

Ordem        Procedimento Solicitações
% 

Sobre 
Total

1º Mamografia bilateral 22.547 15,17
2º Consulta em oftalmologia - geral 7.705 5,18
3º Consulta em dermatologia 7.694 5,18
4º Consulta em ortopedia 6.433 4,33
5º Consulta em fisioterapia 5.008 3,37
6º Consulta em nutricao 4.325 2,91
7º Grupo - diagnostico por imagem - radiografia simples 4.146 2,79
8º Consulta em otorrinolaringologia 3.970 2,67
9º Emissões otoacusticas evocadas p/ triagem auditiva 3.037 2,04
10º Consulta em obstetricia - alto risco geral 3.006 2,02
11º Grupo - radiografia odontologica 2.909 1,96
12º Consulta em cardiologia 2.907 1,96
13º Eletrocardiograma 2.544 1,71
14º Oftalmologia - mapeamento de retina 2.483 1,67
15º Consulta em dermatologia - pequenos procedimentos 2.230 1,50
16º Consulta em angiologia 2.204 1,48
17º Reabilitacao em pessoa com deficiencia auditiva 2.089 1,41
18º Consulta em dermatologia - pediatria 1.963 1,32
19º Consulta em otorrinolaringologia pediatrica 1.853 1,25
20º Audiometria 1.793 1,21
21º Consulta em ginecologia - cirurgia baixo e medio risco 1.714 1,15
22º Consulta em gastroenterologia 1.674 1,13
23º Consulta em odontologia - endodontia 1.486 1,00
24º Consulta em ginecologia - mastologia 1.264 0,85
25º Consulta em endocrinologia - tireoide 1.263 0,85
26º Consulta em nefrologia 1.215 0,82
27º Consulta em neurologia - pediatria 1.202 0,81
28º Consulta em odontologia - cirurgia oral menor 1.174 0,79
29º Consulta em pneumologia 1.170 0,79
30º Consulta em urologia - vasectomia 1.066 0,72

Total geral 104.074 70,02
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solicitações selecionadas após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

desta dissertação. 

Após a avaliação descritiva destes dados, utilizou-se a técnica de 

“linkage” onde as informações presentes no CNES das unidades solicitantes e 

executantes permitiram identificar, através dos bairros, a qual das 10 áreas de 

planejamento da Cidade a clínica pertencia (Anexo 2). Realizada esta análise, 

foi possível montar a Tabela 6, a seguir, apresenta os dados relativos a essas 

cinco consultas selecionadas para o estudo e seus quantitativos decrescentes 

de solicitação de procedimentos médicos via plataforma SISREG entre janeiro e 

junho de 2017 separados por Área de Planejamento. 

É possível perceber que o perfil de solicitações não mantém um padrão 

de distribuição uniforme pelo território. Nas APs. 1.0 e 5.2, a especialidade mais 

solicitada foi oftalmologia (n= 1.691). Já nas APs 3.1 e 5.3, a maior demanda foi 

por avaliação em ortopedia (n= 2.248). No entanto, na maioria das APs (2.2, 3.2, 

4.0 e 5.1) o grande número de pedidos foi para a dermatologia, totalizando 2.216 

solicitações.  
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2.2.5. Procedimentos éticos 

Para consumação do referido estudo, o projeto foi submetido à apreciação 

e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, 

aprovado sob o parecer n.º 3.003.177, e da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro, aprovado sob o parecer n.º 3.100.721 conforme anexos 4 e 5. 

Uma vez que para a execução desta dissertação seriam utilizados como 

subsídios exclusivamente dados secundários sem identificação dos usuários, foi 

consentida a dispensa do uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) tendo como base a resolução n.º 510/16 do CNS, devido ao fato de que 

o levantamento dos dados secundários não interfere no cuidado recebido pelo

usuário e pela garantia do sigilo uma vez que o banco de dados será anônimo. 

O acesso aos dados foi realizado mediante prévia autorização dos 

departamentos competentes e a coleta dos dados foi iniciada após aprovação 

do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Análise conjunta da distribuição das consultas para as 

especialidades selecionadas 

Um dos pontos observados foi o fato de que há grandes diferenças na 

proporção das solicitações e execuções de consultas segundo as APs. Em um 

cenário ideal, o usuário deveria conseguir acesso aos demais níveis de saúde 

dentro de sua área de planejamento de origem, visando facilitar seu acesso. Para 

melhor visualização, a Tabela 7, a seguir, apresenta os percentuais de 

solicitação e realização de consultas para as cinco especialidades selecionadas 

para este estudo e o ponto de encontro entre os percentuais solicitados e 

executados pela própria AP foram destacados. Conforme demonstrado, apenas 

as APs 2.1, 2.2 e 5.1 conseguem realizar mais da metade de suas próprias 

solicitações. 

Esse fato pode ser justificado pela existência de maior oferta de vagas 

nas agendas dos profissionais especializados que trabalham nos grandes 

centros de saúde, forçando, muitas vezes, os médicos reguladores a agendarem 

a consulta para uma unidade que, apesar de ser mais distante, seria capaz de 

prover a avaliação do quadro clínico do usuário em um menor espaço de tempo, 

reduzindo o tempo de espera nas filas da regulação e evitando, ainda, o 

agravamento da condição de base que motivou o encaminhamento.  

Nas cinco especialidades selecionadas para este estudo, nota-se que a 

AP 3.3 (23,9%) e a AP 3.1 (18,5%) foram responsáveis por 42,4% do total das 

solicitações incluídas no estudo, enquanto a AP 2.2 realizou apenas 1,5% das 

solicitações no período analisado (Tabela 7, a seguir). Entretanto, ao avaliar o 

quantitativo das execuções de consultas, a AP 3.3, que foi a região que mais 

solicitou, somente conseguiu realizar, em seu próprio território, 26% dessas 

solicitações, ao mesmo tempo em que a AP 2.1 conseguiu efetuar 61,3% de 

suas próprias solicitações, demonstrando a grande defasagem entre oferta e 

demanda na distribuição de serviços pelo território.  
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Tabela 7: Proporção de procedimentos solicitados por AP solicitante e AP 

executante, APS, SMS/RJ, janeiro a junho 2017 

 

Fonte: SISREG/ Complexo Regulador/ SMS/RJ, 2017. 

Tais disparidades podem guardar relação tanto com a diferenças na 

utilização do SUS pelos moradores das respectivas localidades – o que pode ser 

explicado, por exemplo, pelos diferenciais de renda e pela posse ou não de plano 

privado de saúde vide já abordado no item 1.1.4 – quanto pelos diferenciais de 

oferta de serviços entre as APs, tal como foi abordado anteriormente nesta 

dissertação. 

A AP 1.0 é a região responsável pelo maior percentual de atendimentos 

especializados (19,3%), enquanto a AP 5.2 somente é capaz de realizar 1,7% 

do total das consultas demandadas (Tabela 7, acima). Essa realidade tem 

impacto direto no cuidado dos usuários das APs que ofertam menos serviços, 

obrigando-os a percorrer grandes distâncias entre os seus locais de moradia e 

os locais das consultas. Na tentativa de realizar a análise comparativa do 

quantitativo de solicitações, aplicou-se a razão de solicitações/100.000 

habitantes, resultante na Tabela 8, a seguir. Para tal, utilizou-se a Taxa de 

crescimento geométrico anual entre os censos demográficos dos anos de 1991 

e 2010, por cada Área de Planejamento e se estimou a população do ano de 

2017 que corresponde ao período em que ocorreram as solicitações (RIPSA, 

2019).  

   

AP 1.0 AP 2.1 AP 2.2 AP 3.1 AP 3.2 AP 3.3 AP 4.0 AP 5.1 AP 5.2 AP 5.3

AP 1.0 44,4% 16,1% 29,4% 5,2% 3,9% 0,1% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 7,0%

AP 2.1 24,8% 61,3% 8,9% 2,5% 0,5% 0,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

AP 2.2 17,4% 4,7% 71,3% 2,6% 3,3% 0,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 1,5%

AP 3.1 21,4% 11,3% 7,0% 40,0% 17,2% 2,8% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 18,5%

AP 3.2 15,6% 6,1% 18,5% 12,8% 44,2% 2,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 8,3%

AP 3.3 13,8% 7,8% 11,5% 12,7% 23,7% 26,0% 0,7% 3,7% 0,0% 0,1% 23,9%

AP 4.0 13,6% 23,5% 7,2% 10,4% 5,4% 0,4% 38,7% 0,8% 0,0% 0,0% 4,0%

AP 5.1 7,1% 4,0% 10,3% 10,3% 9,7% 6,3% 1,1% 50,3% 0,1% 0,8% 9,5%

AP 5.2 28,5% 10,1% 10,6% 13,6% 4,4% 4,3% 2,4% 12,8% 10,8% 2,7% 10,0%

AP 5.3 17,9% 5,7% 8,5% 10,0% 7,2% 4,0% 0,5% 19,3% 4,1% 22,9% 14,0%

Total 19,3% 10,8% 12,5% 16,2% 15,5% 8,6% 2,3% 9,7% 1,7% 3,6% 100,0%

AP ExecutanteAP 

Solicitante
Total
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Tabela 8: Proporção de procedimentos solicitados por AP solicitante e AP 

executante, APS, SMS/RJ, janeiro a junho 2017/ 100.000 habitantes 

Fonte: SISREG/ Complexo Regulador/ SMS/RJ, 2017; RIPSA, 2019. 

Observa-se que, quando levada em consideração o quantitativo de 

habitantes de cada uma das APs, surgem diversas áreas de dispersão dos 

atendimentos realizados, reforçando a ideia da grande necessidade de 

deslocamento dos usuários de suas residências até os locais em que as 

consultas foram agendadas. 

Vale ressaltar que, apesar de terem sido excluídas e não comporem o 

banco de dados para pesquisa, foi identificado que 29% das solicitações iniciais 

(283.125 solicitações) realizadas por unidades de Atenção Primária da Cidade 

do Rio de Janeiro, desde o primeiro semestre de 2017, ainda se encontravam 

sem agendamento, com status pendente, devolvido ou reenviado (Figura 12). 

Esse tempo de espera irá influenciar no prognóstico e sobrevida dos usuários 

que esperam pela marcação do atendimento de consultas no nível secundário 

ou terciário, conforme suas necessidades. 

De acordo com as normas da PNAB 2017, uma unidade de Atenção 

Primária pode ser composta por diversas equipes de Saúde da Família a fim de 

que a área de abrangência seja capaz de contemplar seus princípios. Em razão 

da heterogênea distribuição territorial e densidade demográfica irregular da 

Cidade, observa-se que as APs que contemplam a região da Zona Oeste (AP 

AP 1.0 AP 2.1 AP 2.2 AP 3.1 AP 3.2 AP 3.3 AP 4.0 AP 5.1 AP 5.2 AP 5.3

AP 1.0 288,5 75,3 23,8 368,0 119,4 306,5 50,9 62,1 264,6 232,1

AP 2.1 51,0 90,9 3,1 94,5 22,8 84,8 42,7 17,0 46,0 35,8

AP 2.2 163,5 23,1 83,4 102,1 121,1 217,7 22,8 77,1 84,2 93,9

AP 3.1 11,4 2,6 1,2 233,7 33,4 96,0 13,2 30,9 42,9 44,1

AP 3.2 14,0 0,9 2,5 164,1 188,6 292,8 11,3 47,6 22,7 52,1

AP 3,3 0,3 0,5 0,2 15,8 5,7 187,3 0,5 18,0 12,9 16,9

AP 4.0 1,5 1,4 0,0 0,3 0,6 5,0 45,7 3,2 6,9 2,0

AP 5.1 0,3 0,0 0,1 1,4 1,1 35,9 1,3 195,9 52,6 110,8

AP 5.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 40,2 21,5

AP 5.3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 5,2 18,5 219,0

Total/ 105 hab 32,6 15,2 6,9 86,0 38,5 111,2 18,7 44,0 46,6 65,1

AP Solicitante
AP Executante
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4.0, AP 5.1, AP 5.2 e AP 5.3) possuem um maior número de Clínicas da Família 

do que as APs que se concentram na região das APs 1.0, 2.1 e 2.2 conforme 

demonstrado no Quadro 1, a seguir, o que poderia explicar haver um maior 

quantitativo na comparação das solicitações realizadas nas diferentes APs. 

Outra questão que também merece destaque é o fato de que existe uma 

grande diferença entre a distribuição das unidades executantes pela malha da 

rede. Conforme será demonstrado no quadro 2 abaixo, a região do Centro (AP 

1.0) e APs 2.1 e 2.2 concentram 56,6% dos prestadores de serviço enquanto a 

Zona Oeste, composta pelas AP 4.0, AP 5.1, AP 5.2 e AP 5.3 possui apenas 

17% das unidades executantes. Parte desta distribuição heterogênea tem como 

justificativa a evolução histórica do setor saúde no Rio de Janeiro desde os 

Institutos de Aposentadorias e Pensões. Com a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), estes hospitais já implantados, tiveram suas estruturas físicas 

incorporados à rede de atenção em 1988, mantendo, deste modo, a 

concentração dos serviços nas antigas áreas administrativas da Cidade. 
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Quadro 1: Relação de Unidades Solicitantes por AP - 2017 

Fonte: SMS/RJ – Complexo Regulador. 

A P 1.0 A P 4 .0
SM S CF DONA ZICA SM S CF BARBARA M OSLEY DE SOUZA
SM S CF ESTACIO DE SA SM S CF GERSON BERGHER
SM S CF ESTIVADORES SM S CF HELENA BESSERM AN VIANNA
SM S CF M EDALHISTA OLIM PICO M AURICIO SILVA SM S CF JOSE DE SOUZA HERDY
SM S CF M EDALHISTA OLIM PICO RICARDO LUCARELLI SOUZA SM S CF M AICON SIQUEIRA
SM S CF NELIO DE OLIVEIRA SM S CF M AURY ALVES DE PINHO
SM S CF SERGIO VIEIRA DE M ELLO SM S CF OTTO ALVES DE CARVALHO
SM S CSE LAPA SM S CF PADRE JOSE DE AZEVEDO TIUBA
SM S CSE SAO FRANCISCO DE ASSIS A P 5.1
A P 2 .1 SM S CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA
SM S CF CANTAGALO PAVAO PAVAOZINHO SM S CF ARM ANDO PALHARES AGUINAGA
SM S CF M ARIA DO SOCORRO ROCINHA SM S CF FAIM  PEDRO
SM S CF RINALDO DE LAM ARE SM S CF FIORELLO RAYM UNDO
SM S CF SANTA M ARTA SM S CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA

A P 2 .2 SM S CF M ARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA
SM S CF ANDARAI SM S CF M ARIO DIAS ALENCAR
SM S CF PEDRO ERNESTO SM S CF NILDO EYM AR DE ALM EIDA AGUIAR
SM S CF RECANTO DO TROVADOR SM S CF OLIM PIA ESTEVES

A P 3 .1 SM S CF PADRE JOHN CRIBBIN PADRE JOAO
SM S CF ADIB JATENE SM S CF ROGERIO PINTO DA M OTA
SM S CF ALOYSIO AUGUSTO NOVIS SM S CF ROSINO BACCARINI
SM S CF ASSIS VALENTE SM S CF SANDRA REGINA SAM PAIO DE SOUZA
SM S CF AUGUSTO BOAL SM S CF WILSON M ELLO SANTOS ZICO
SM S CF EIDIM IR THIAGO DE SOUZA A P 5.2
SM S CF FELIPPE CARDOSO SM S CF AGENOR DE M IRANDA ARAUJO NETO
SM S CF HEITOR DOS PRAZERES SM S CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO
SM S CF JOAOSINHO TRINTA SM S CF ANA GONZAGA
SM S CF KLEBEL DE OLIVEIRA ROCHA SM S CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO
SM S CF M ARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA SM S CF DALM IR DE ABREU SALGADO
SM S CF NILDA CAM POS DE LIM A SM S CF DAVID CAPISTRANO FILHO
SM S CF PALM EIRAS SM S CF EVERTON DE SOUZA SANTOS
SM S CF RODRIGO Y AGUILAR ROIG SM S CF HANS JURGEN FERNANDO DOHM ANN
SM S CF VALTER FELISBINO DE SOUZA SM S CF ISABELA SEVERO DA SILVA
SM S CF VICTOR VALLA SM S CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES
SM S CF WILM A COSTA SM S CF LECY RANQUINE
SM S CF ZILDA ARNS SM S CF M EDALHISTA OLIM PICO ARTHUR ZANETTI

A P 3 .2 SM S CF M EDALHISTA OLIM PICO BRUNO SCHM IDT
SM S CF AM ELIA DOS SANTOS FERREIRA SM S CF ROGERIO ROCCO
SM S CF ANNA NERY SM S CF SONIA M ARIA FERREIRA M ACHADO
SM S CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA SM S CF VALDECIR SALUSTIANO CARDOZO
SM S CF BARBARA STARFIELD A P 5.3
SM S CF BIBI VOGEL SM S CF ALICE DE JESUS REGO
SM S CF CARIOCA SM S CF DEOLINDO COUTO
SM S CF EDNEY CANAZARO DE OLIVEIRA SM S CF EDSON ABDALLA SAAD
SM S CF EM YGDIO ALVES COSTA FILHO SM S CF ERNANI DE PAIVA FERREIRA BRAGA
SM S CF ERIVALDO FERNANDES NOBREGA SM S CF HELANDE DE M ELLO GONCALVES
SM S CF HERBERT JOSE DE SOUZA SM S CF ILZO M OTTA DE M ELLO
SM S CF IZABEL DOS SANTOS SM S CF JAM IL HADDAD
SM S CF LUIZ CELIO PEREIRA SM S CF JOSE ANTONIO CIRAUDO
SM S CF OLGA PEREIRA PACHECO SM S CF LENICE M ARIA M ONTEIRO COELHO
SM S CF SERGIO NICOLAU AM IN SM S CF LOURENCO DE M ELLO

A P 3 .3 SM S CF SAM UEL PENHA VALLE
SM S CF ADERSON FERNANDES SM S CF SERGIO AROUCA
SM S CF ADOLFO FERREIRA DE CARVALHO SM S CF VALERIA GOM ES ESTEVES
SM S CF ANA M ARIA CONCEICAO DOS SANTOS CORREIA SM S CF WALDEM AR BERARDINELLI
SM S CF CANDIDO RIBEIRO DA SILVA FILHO
SM S CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO
SM S CF CYPRIANO DAS CHAGAS M EDEIROS
SM S CF DANTE ROM ANO JUNIOR
SM S CF DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO
SM S CF ENFERM EIRA EDM A VALADAO
SM S CF EPITACIO SOARES REIS
SM S CF IVANIR DE M ELLO
SM S CF JOSUETE SANTANNA DE OLIVEIRA
SM S CF M ADUREIRA
SM S CF M AESTRO CELESTINO
SM S CF M ANOEL FERNANDES DE ARAUJO
SM S CF M ARCOS VALADAO
SM S CF M ARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA
SM S CF M ESTRE M OLEQUINHO DO IM PERIO
SM S CF RAIM UNDO ALVES NASCIM ENTO
SM S CF SOUZA M ARQUES

Unidades So licitantes
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Quadro 2: Relação de Unidades Executantes por AP - 2017 

 

Fonte: SMS/RJ – Complexo Regulador. 

Os dados das 28.808 solicitações para as 5 especialidades médicas mais 

solicitadas neste período foram exportados para o Epi Info™ para realização de 

análises estatísticas e georreferenciamento e as análises decorrentes 

encontram-se abaixo. O uso dessa ferramenta para análise espacial é essencial 

para discussão e planejamento de redes pois viabiliza avaliar de forma visual as 

diferenças entre oferta e demanda de serviços e uma melhor distribuição destes 

pela malha da rede. Deste modo, a Atenção Primária, responsável pelo primeiro 

contato do usuário com a rede, continuaria a coordenar o cuidado, propiciando 

ao indivíduo maiores possibilidades para sua saúde sem que haja a necessidade 

de grandes deslocamentos. 

A P  1.0 A P  3.1

CENTRO M EDICO DARKE CLINICA NOVA GUANABARA

CLINICA DE OLHOS AVENIDA RIO BRANCO M ATRIZ M S HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO

COSC CIRURGIA OCULAR SAO CRISTOVAO SM S CM S AM ERICO VELOSO

M S HSE HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO SM S CM S M ADRE TERESA DE CALCUTA

M S HSE HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO SM S CM S M ARIA CRISTINA ROM A PAUGARTTEN

SM S HOSPITAL M ATERNIDADE FERNANDO M AGALHAES SM S HOSPITAL M UNICIPAL PAULINO WERNECK

SM S HOSPITAL M UNICIPAL BARATA RIBEIRO SM S POLICLINICA JOSE PARANHOS FONTENELLE

SM S M ATERNIDADE M ARIA AM ELIA BUARQUE DE HOLLANDA SM S POLICLINICA NEWTON ALVES CARDOZO

SM S POLICLINICA ANTONIO RIBEIRO NETTO UFRJ HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEM ENTINO FRAGA FILHO

A P  2.1 A P  3.2

CEPOA CLINICA DE OFTALM OLOGIA SM S CM R ENG DENTRO

CLIN E CIR DE OHOS DRA ROBERLI B PINTO E DR M IZAEL PINT SM S HOSPITAL M UNICIPAL DA PIEDADE

HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE SM S M ATERNIDADE CARM ELA DUTRA

IABAS BOTAFOGO SM S POLICLINICA RODOLPHO ROCCO

IFF FIOCRUZ SM S RIO HOSPITAL M ATERNIDADE CARM ELA DUTRA

M ATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ A P  3.3

M S HOSPITAL DE IPANEM A SM S CM S ALBERTO BORGERTH

M S HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA SM S CM S AUGUSTO DO AM ARAL PEIXOTO

SM S CM S DOM  HELDER CAM ARA SM S CM S CLEM ENTINO FRAGA

SM S CM S M ANOEL JOSE FERREIRA SM S HOSPITAL M UNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES

SM S CM S PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES SM S HOSPITAL M UNICIPAL RONALDO GAZOLLA

SM S CM S ROCHA M AIA A P  4.0

SM S HOSPITAL M UNICIPAL M IGUEL COUTO M S HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES

SM S HOSPITAL M UNICIPAL ROCHA M AIA SM S HOSPITAL M UNICIPAL LOURENCO JORGE

UFRJ M ATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ SM S POLICLINICA NEWTON BETHLEM

A P  2.2 A P  5.1

AM BULATORIO IASERJ M ARACANA SASE REALENGO

HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI SM S CM S WALDYR FRANCO

HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE SM S HOSPITAL M UNICIPAL DA M ULHER M ARISKA RIBEIRO

M S HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI SM S POLICLINICA M ANOEL GUILHERM E PAM  BANGU

SM S POLICLINICA HELIO PELLEGRINO A P  5.2

UERJ HOSPITAL UNIV PEDRO ERNESTO SM S POLICLINICA CARLOS ALBERTO NASCIM ENTO

A P  5.3

SM S POLICLINICA LINCOLN DE FREITAS FILHO

Unidades  Executantes
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3.2. Análise da distribuição espacial das solicitações e 

execução 

Para melhor aprofundamento da discussão sobre a disponibilidade de 

recursos da RAS, as especialidades médicas mais solicitadas no período do 

estudo foram separadas e avaliadas de modo individual. 

3.2.1. Consultas em oftalmologia geral 

A especialidade médica mais solicitada pelas equipes de saúde da família 

no primeiro semestre de 2017 foi oftalmologia geral. Este procedimento engloba 

desde avaliação de acuidade visual com prescrição de lentes corretivas até 

diagnóstico de patologias como catarata, por exemplo. As Figuras 13 e 14, a 

seguir, apresentam a distribuição das solicitações e realização das consultas, 

segundo as APs. 

Figura 13: Perfil de solicitação e execução das consultas em oftalmologia 

geral por AP 

Fonte: Elaboração própria com base em dados obtidos junto ao Complexo Regulador 

da SMS/RJ. 

Analisando as consultas em oftalmologia geral, observou-se que foram 

realizados 7.705 agendamentos neste período, principalmente originados das 

AP 3.3 (26%) e AP 3.1 (22%). Nota-se que apesar de 24% das solicitações 

serem provenientes das AP 5.2 e AP 5.3 nenhuma consulta foi agendada para 
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esses locais, certamente por falta de oferta dessa especialidade nessas APs. A 

região das APs 1.0, 2.1 e 2.2 concentrou 75% dos atendimentos totais, sendo 

que das 24 unidades executantes, 7 eram parcerias público-privadas e destas, 

6 se localizavam nas AP 1.0, 2.1 e 2.2 (Figura 13). 

Figura 14: Análise espacial do quantitativo das solicitações e execuções 

das consultas em oftalmologia geral por AP 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados e apoio do software, Epi Info. 

Conforme a avaliação espacial combinada entre os resultados de 

solicitação e execução de consultas em oftalmologia no mapa, os dados 

sugerem que é necessária uma melhor configuração de rede para que estas 

consultas se apresentem de maneira mais homogênea no território. Por se tratar 

de um procedimento ambulatorial, essa organização se torna mais viável, 

principalmente para casos de menor complexidade. Uma estratégia possível 

seria o acordo com estas parcerias público-privadas em locais onde não há 

serviços disponíveis pelo SUS em vez de nos locais em que já há a oferta regular, 

reduzindo esse desequilíbrio (Figura 14). 



70 
 

 
 

3.2.2. Consultas em dermatologia 

Grande parte das questões dermatológicas que se apresentam nas 

unidades de atenção primária conseguem ser manejados na própria unidade. 

Nos casos de lesões resistentes ao tratamento ou para investigação de lesões 

suspeitas de malignidade, os pacientes são referenciados para consultas com 

os especialistas. As Figuras 15 e 16, a seguir, apresentam a distribuição das 

solicitações e realização das consultas de dermatologia, segundo as APs. 

Figura 15: Perfil de solicitação e execução das consultas em dermatologia 

por AP 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados obtidos junto ao Complexo Regulador 

da SMS/RJ. 

A análise dos 7.694 agendamentos de avaliações com especialistas, 

aponta para uma distribuição mais equânime no território (Figura 15). Apesar de 

AP 3.3 (23%) e AP 3.1 (16%) liderarem as solicitações de consultas 

especializadas, observou-se que a distribuição dos agendamentos ocorreu de 

forma mais igualitária entre as áreas de planejamento e que todos as unidades 

executantes eram parte integrante das esferas Municipal, Estadual ou Federal 

(Figura 16). 
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Figura 16: Análise espacial do quantitativo das solicitações e execuções 

das consultas em dermatologia por AP 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados e apoio do software Epi Info. 

Nota-se que, devido ao fato de ser uma especialidade essencialmente 

ambulatorial, as avaliações foram agendadas basicamente em policlínicas, 

próximas aos locais de solicitação, possibilitando um menor deslocamento do 

usuário de seu domicílio até o local da consulta, apesar de se observar uma 

maior concentração dos atendimentos nas regiões da AP 3.1 e AP 2.2 

respectivamente (Figura 16). 

3.2.3. Consultas em ortopedia 

Seguindo o mesmo princípio das consultas em dermatologia, grande parte 

dos casos de ortopedia podem, e devem, ser manejados na APS como por 

exemplo lombalgias, poliartralgias e traumas sem sinais de fratura. Devem ser 

encaminhados para realizar a avaliação especializada, aqueles pacientes 

refratários ao tratamento conservador (medicamentoso ou não) e patologias com 

indicação cirúrgica. As Figuras 17 e 18, a seguir, apresentam a distribuição das 

solicitações e realização das consultas em ortopedia realizadas, segundo as 

APs. 
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Figura 17: Perfil de solicitação e execução das consultas em ortopedia 

por AP 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados obtidos junto ao Complexo Regulador 

da SMS/RJ. 

Inicialmente, é importante notar que das 6.433 consultas em ortopedia 

solicitadas, observou-se uma baixa demanda oriundas de algumas áreas da  

Cidade em que AP 2.1 e 2.2 representando apenas 3% das solicitações (n=184). 

Existe uma possível associação com um maior poder aquisitivo da população 

local que busca atendimento junto à rede privada e terapias alternativas para 

alívio de dorsalgias e acesso a medicações para alívio da dor.  

Outro fator que vale a pena ressaltar é o fato de não ter havido registro de 

oferta de consultas em ortopedia nas unidades das AP 2.1, AP 4.0 nem AP 5.2 

apesar de haver a presença de policlínicas e hospitais nestas regiões que 

poderiam ofertar o procedimento de forma ambulatorial como, por exemplo, a 

Coordenação Regional de Emergência do Hospital Miguel Couto que atende à 

grande parte das demandas ortopédicas da Cidade (Figura 17). 
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Figura 18: Análise espacial do quantitativo das solicitações e execuções 

das consultas em ortopedia por AP 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados e apoio do software Epi Info. 

Houve a contratação de 2 unidades para parceria público-privadas (AP 

3.1 e AP 5.1) que foram responsáveis por 12% das consultas realizadas. No 

entanto, ao avaliar somente a AP 3.1, observa-se que 90% dos atendimentos 

foram realizados por unidades públicas, ou seja, a rede de saúde foi capaz de 

comportar uma parcela considerável das solicitações. Podemos supor que a 

contratação da parceria público-privada poderia ser melhor aproveitada caso 

fosse contratada em uma região que apresente maior demanda, porém que não 

consegue supri-la de forma satisfatória (Figura 18). 

3.2.4. Consultas em otorrinolaringologia 

Observa-se que a quarta especialidade médica mais solicitada foi 

consulta em otorrinolaringologia, o que nos leva a refletir que, apesar das 

Clínicas da Família serem responsáveis por resolver diversas queixas 

relacionadas à inflamaçãos e alergias em ouvido, nariz e garganta, redução da 

acuidade auditiva por obstrução por cerume, retirada de corpos estranhos, 

vertigem postural paroxística benigna, os quadros de disfonia persistente 

associada à disfagia ou emagrecimento, perfurações timpânicas extensas, 



74 

rouquidão persistente, otites de repetição, dentre outros, estão indicados a 

avaliação especializada.  

Destaca-se também que algumas questões como distúrbios vestibulares 

e perdas auditivas se apresentam bastante prevalentes na população que vem 

experimentando um aumento da expectativa de vida ao longo dos anos. 

As Figuras 19 e 20, a seguir, apresentam a distribuição das solicitações e 

realização das consultas em otorrinolaringologia, segundo as APs. 

Figura 19: Perfil de solicitação e execução das consultas em 

otorrinolaringologia por AP 

Fonte: Elaboração própria com base em dados obtidos junto ao Complexo Regulador 

da SMS/RJ. 

Dos 3.970 agendamentos de consultas em otorrinolaringologia, 1.931 

foram solicitados pelas AP 3.3, AP 3.1 e AP 5.3, totalizando 55% dos pedidos. 

As AP 3.2, AP 2.2 e AP 2.1 lideraram a execução das consultas especializadas 

tendo sido responsáveis, juntas, por 61% do total dos atendimentos. Todas as 

áreas de planejamento apresentaram locais para realização das avaliações, 

porém algumas regiões não conseguiram suprir a demanda local possivelmente 

pela baixa quantidade de unidades executantes presentes em seu território, 

dificultando a possibilidade de agendamentos para estes profissionais (Figura 

19). 
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Um fato que deve ser mencionado é que, apesar de os bairros da AP 2.1 

e AP 2.2 possuírem uma população mais idosa, ainda sim apresentaram baixo 

quantitativo percentual de solicitações para avaliação especializada, 

possivelmente pelo fator já explicado anteriormente pela questão do maior 

acesso aos planos de saúde. 

Figura 20: Análise espacial do quantitativo das solicitações e execuções 

das consultas em otorrinolaringologia por AP 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados e apoio do software Epi Info. 

Todas as unidades executantes de consultas em otorrinolaringologia 

compõem a rede SUS, sem que tenha havido a necessidade de realizar 

parcerias com instituições privadas para atender à demanda da população 

assistida nas diversas áreas do território (Figura 20). 

3.2.5. Consultas em obstetrícia – alto risco geral 

O pré natal de baixo risco nas APS da Cidade do Rio de Janeiro é 

realizado rotineiramente por médicos e enfermeiros. Somente as situações que 

envolvem comorbidades e complicações obstétricas são referenciadas para o 

acompanhamento com os especialistas. As Figuras 21 e 22, a seguir, 
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apresentam a distribuição das solicitações e realização das consultas em 

obstetrícia – alto risco, segundo as APs. 

Figura 21: Perfil de solicitação e execução das consultas em obstetrícia – 

alto risco geral por AP 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados obtidos junto ao Complexo Regulador 

da SMS/RJ.  

A oferta dos serviços é feita exclusivamente por unidades públicas de 

saúde e, quase em sua totalidade por hospitais e maternidades terciárias. 

Especificamente para esta especialidade, as razões de encaminhamento 

apresentam um peso diferenciado para que os reguladores agendem as 

consultas pois dependem não somente da questão geográfica, mas também no 

perfil de atendimento na unidade de destino. Neste caso, para realizar a 

avaliação, não se pode interpretar puramente o local de execução, pois para se 

avaliar se a demanda e oferta estão equilibradas, seria necessário um estudo 

que levasse em consideração as causas dos encaminhamentos, o que por sua 

vez, impacta diretamente nos indicadores de saúde do Município. 

Foram realizadas 3.006 solicitações de consultas especializadas neste 

período. No entanto é preciso que se reflita a respeito do quantitativo de 

consultas pois a AP 2.2 realizou apenas 10 atendimentos no semestre avaliado 

e as AP 3.1 e AP 5.2 não apresentaram nenhum prestador local. Isso pode 

representar um impacto direto no cuidado prestado a essas usuárias com 
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complicações no pré-natal, principalmente no quesito frequência uma vez que 

no final do período gestacional as consultas são realizadas semanalmente e o 

deslocamento para áreas mais distantes se torna mais penoso (Figura 21) 

Figura 22: Análise espacial do quantitativo das solicitações e execuções 

das consultas em obstetrícia - alto risco geral por AP 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados e apoio do software Epi Info. 

Vale ressaltar que as AP 2.2, AP 5.2, AP 5.3 não apresentam 

maternidades em seu território, justificando a baixa realização do procedimento 

nesses territórios. A AP 5.3 conta apenas com uma policlínica que consegue 

suprir parte da demanda local (Figura 22). 

3.3. Síntese da distribuição das especialidades selecionadas 

segundo a agregação das APs 

As análises das cinco especialidades mostram que a oferta de serviços é 

extremamente desigual no território da Cidade do Rio de Janeiro. A correção das 

disparidades encontradas depende de planejamento e reorganização da oferta 

de serviços. Até mesmo quando se faz necessária a contração de prestadores 

para realização de parcerias público-privadas, estas contratações não se fazem 

nas zonas de carência profissional. 
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Um dos grandes desafios do setor saúde na Cidade é o agendamento 

eficiente de procedimentos e especialidades, assim como a melhor distribuição 

das vagas por todo seu território, de maneira mais equânime. Faz- se imperioso 

que a SMS/RJ, de posse dos poderes investidos pela legislação, se debruce 

sobre estas questões identificadas e exerça, através de sua gestão plena, a 

reorganização dos recursos empregados. 

Figura 23: Perfil de solicitação e execução das consultas por APs 

agregadas 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados obtidos junto ao Complexo Regulador 

da SMS/RJ. 

Conforme demonstrado na Figura 23, as APs 3.3 a 5.3 são responsáveis 

por 61% de todas as solicitações realizadas neste período de análise, porém, 

somente conseguem realizar 26% de seus atendimentos. Isso representa, não 

só, um grande deslocamento até as áreas das APs 1.0 a 3.2 para a realização 

de consultas com especialistas, mas também gasto de tempo e aumento de 

custos destinados para tratamentos de saúde a serem desembolsados pelos 

usuários do SUS.  

Ao avaliar a proporção de solicitações e execuções de procedimentos por 

APs agregadas, fica notória a disparidade entre os territórios da Cidade, 

conforme demonstrado de forma visual na Figura 24. As APs 1.0 a 3.2 são 

responsáveis pela execução de quase 50% a mais de procedimentos do que o 

que é solicitado nesta área. 
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Figura 24: Análise espacial do quantitativo das solicitações e execuções 

das consultas por APs agregadas 

 

Fonte: Elaboração própria com base no banco de dados e apoio do software Epi Info. 

Essa distância, quando pensada em termos de quilometragem percorrida 

por um morador do bairro de Santa Cruz, pertencente à AP 5.3 que vai realizar 

uma consulta no Centro da Cidade (AP 1.0) ou na Ilha do Governador (AP 3.1) 

representa um deslocamento de aproximadamente 70 km entre sua origem e 

seu destino final, o que remete à reflexões relacionadas às barreiras criadas, 

também, pela falta de acessibilidade geográfica. 

Em grande parte dos casos os usuários do SUS não dispõem de recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos de transporte privado, 

necessitando utilizar-se do transporte público, que ainda é pouco integrado na 

Cidade. O deslocamento neste percurso pode variar entre 2h30min a 3h, 

dependendo do dia e horário da consulta agendada conforme o trajeto simulado 

através do site www.google.maps que permite avaliar o trajeto e tempo de 

deslocamento entre dois pontos, fazendo uso de transporte privado, público ou 

até mesmo outros meios alternativos (Figura 25). Soma-se a isso o fato de que 

há uma grande probabilidade de que este paciente tenha que se abster do 

trabalho, impactando também em prejuízo financeiro. 
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Figura 25: Simulação de trajeto percorrido por moradores da AP 5.3 até as 

AP 1.0 e AP 3.1 – tempo de deslocamento por transporte público 

Fonte: Simulação realizada no Googlemaps.com. Acesso em 26/06/2019. 

Conforme já discutido anteriormente, a expansão da APS ocorreu de 

forma rápida, sem que necessariamente tenha ocorrido o redimensionamento do 

setor secundário e terciário, o que dificulta que o usuário percorra todos os níveis 

de atenção. Este fato demanda mais atenção da Atenção Primária por ser a 

responsável pela coordenação do cuidado prestado, facilitando o acesso da 

população à RAS.  

Constantemente é noticiado nos jornais que os recursos do Município não 

vêm sendo suficientes para o custeio da saúde. Portanto, é necessário que, cada 

vez mais, se debulhe o problema a fim de identificar e mapear quais são os reais 
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entraves encontrados na Regulação Ambulatorial. A organização destes 

recursos, possibilita que os mesmos sejam otimizados para melhor 

aproveitamento da população e menos gastos desnecessários como por 

exemplo, o agendamento de consultas para questões que poderiam ser 

resolvidas no nível primário ou ainda com o absenteísmo causado pelo 

agendamento de consultas e/ou procedimentos muito distantes geograficamente 

da área de moradia do usuário. 

Um fator que apresentou um impacto positivo foi a descentralização da 

regulação ambulatorial da Central de Regulação para os médicos responsáveis 

técnicos que passaram a realizar os agendamentos de suas unidades, pois os 

reguladores locais conhecem melhor território e entendem como se dá a 

mobilidade dos usuários, evitando assim marcações para locais de difícil acesso 

por meios de transporte público.  

Ao iniciar este estudo, supúnhamos que as especialidades cirúrgicas 

seriam mais prevalentes porém, ao avaliar as solicitações, observou-se, por 

exemplo, que o grupo de cirurgia geral se divide em “consulta em cirurgia geral 

- geral”, “consulta em cirurgia geral - adolescente”, “consulta em cirurgia geral - 

aparelho digestivo”, “consulta em cirurgia geral - esôfago”, “consulta em cirurgia 

geral - estômago”, “consulta em cirurgia geral - fígado”, “consulta em cirurgia 

geral - hérnia”, “consulta em cirurgia geral - partes moles”, “consulta em cirurgia 

geral - tireóides”, “consulta em cirurgia geral - vesícula” e “consulta em cirurgia 

geral - pâncreas”. Este fator diluiu o quantitativo nas subespecialidades. Se 

avaliadas de modo condensado, teríamos 6.229 solicitações que 

corresponderiam a 4,2% das solicitações e ocuparia o 4º lugar na ordem 

decrescente do ranking das especialidades médicas mais solicitadas no período 

de seis meses desta pesquisa. 

Para que haja a otimização da coordenação do cuidado pela Atenção 

Primária, se faz necessário que a RAS oferte o suporte adequado para suprir 

suas demandas e este estudo demonstra que ainda há muito a ser feito para 

ajustar a rede às necessidades da população. As mudanças de descentralização 

da regulação ambulatorial já implementadas representam um passo, mas 

necessitam ser acompanhadas aumento de vagas por todo o território. É 
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necessário que a gestão municipal avalie a possibilidade de ofertar 

procedimentos ambulatoriais com mais demanda em policlínicas de todas as 

áreas de planejamento, possibilitando que o agendamento seja realizado 

próximo à moradia, reduzindo custos de deslocamento e índices de 

absenteísmo. 

O investimento em educação continuada para os profissionais da APS é 

outro fator que também exerce forte influência sobre o quantitativo de 

solicitações de consultas e exames realizados pois aumenta resolutividade das 

consultas nas unidades básicas de saúde. É importante que os interesses da 

população se sobreponham às disputas político-partidárias a fim de que a 

regulação do setor saúde garanta o direito à efetivamente os princípios de forma 

equânime, integral e universal para toda a população. 

Baseada na análise dos dados e na revisão da literatura que norteia a 

temática, observam-se os principais desafios enfrentados pela SMS/RJ no 

manejo de sua RAS e nos possibilita refletir sobre possibilidades de mudanças 

e limitações do sistema para melhor ajuste da relação entre oferta e demanda  

por consultas médicas especializadas a fim de que a regulação ambulatorial 

permita que seja atingida a equidade desejada na atenção ao usuário que se 

utiliza da rede SUS na Cidade do Rio de Janeiro. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação teve como objetivo geral analisar a relação entre 

a oferta e a demanda das consultas médicas especializadas mais solicitadas 

pelas unidades de atenção primária, de acordo com a localização espacial, com 

base nos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e 

na plataforma online do SISREG na Cidade do Rio de Janeiro durante o primeiro 

semestre de 2017. Para tanto, buscou-se identificar quais as cinco 

especialidades médicas mais solicitadas através da plataforma e, a partir desses 

dados, almejou, de modo mais específico, identificar a demanda por consultas 

médicas especializadas mais prevalentes no SISREG; analisar a distribuição 

espacial da demanda e oferta de consultas médicas especializadas mais 

prevalentes pelas APs e discutir espacialmente a relação entre elas no território 

da Cidade do Rio de Janeiro. 

Conforme as críticas que foram apresentadas, na grande maioria das 

especialidades solicitadas, a oferta e a demanda de prestadores de serviço não 

são equilibradas entre as dez áreas de planejamento da Cidade do Rio de 

Janeiro. Por esta razão não há maior resolutividade nas APs. Isso demonstra 

que o planejamento da rede de serviços ainda é precário no território, 

prejudicando não só o fluxo de acesso dos pacientes aos diversos níveis de 

cuidado, como também fere o princípio contemplado pela Constituição Federal 

acerca da garantia dos direitos do cidadão pelo Estado (ART. 196). A PNAB 

(2017), também estipula a seguinte obrigação para a SMS: 

Art. 10 Compete às Secretarias Municipais de Saúde a 
coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no 
âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, 
diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades 
dos Municípios e do Distrito Federal: 

[...] 

XVI - garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial 
necessário ao cuidado resolutivo da população; [...] 

Apesar de não ter sido o foco central desse estudo, algumas questões se 

demonstraram importantes neste processo como, por exemplo, a grande 

quantidade de solicitações que foram realizadas nesse período analisado. No 
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banco de dados inicial tínhamos 975.673 solicitações de consultas e 

procedimentos que foram realizadas ao Complexo Regulador num período de 6 

meses. Após excluídas as solicitações realizadas por municípios do entorno da 

Cidade que se utilizam de nossa rede de serviços, ainda permaneciam 945.003 

solicitações no semestre, o que representa, aproximadamente, 7.159 

solicitações por dia útil. No entanto, para se analisar se este quantitativo 

representa um número adequado ou demonstra uma grande utilização dos 

serviços, seria necessário avaliar o número de atendimentos totais realizados 

diariamente pela APS e comparar com a meta pactuada nos contratos de gestão. 

Diversos autores apresentados durante o levantamento bibliográfico 

discorreram sobre a importância da Estratégia de Saúde da Família na atenção 

primária e do uso de ferramentas como o sistema de referência e 

contrarreferência tanto na coordenação do cuidado quanto na capacitação de 

profissionais que atuam como porta de entrada do sistema. No entanto, conforme 

observado nas discussões, não há um canal de comunicação efetivo entre os 

níveis de atenção, o que, por sua vez, pode acarretar em um maior número de 

encaminhamentos à rede. 

A necessidade de atendimentos em grande escala, associada à evolução 

tecnológica, podem ser responsáveis por um aumento da solicitação de 

consultas com especialistas, procedimentos e exames de apoio diagnóstico e 

terapêutico, em detrimento da prática clínica centrada no indivíduo, reforçando a 

quantidade de solicitações realizadas via SISREG, sobrecarregando ainda mais 

o sistema. 

Outro fato que também pode estar associado ao número excessivo de 

solicitações é que, ao assumir o papel de porta de entrada do SUS e 

coordenadora do cuidado do usuário, passou-se a centralizar todos os 

atendimentos na atenção primária. Deste modo, muitos pacientes que 

acessavam os ambulatórios especializados diretamente, enfrentando filas para 

buscar senhas de atendimento, passaram a ser cadastrados no Sistema de 

Regulação de vagas ambulatoriais, o que permitiu um controle mais efetivo dos 

agendamentos nos níveis secundário e terciário. 
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Passamos por uma breve análise sobre o crescimento populacional na 

Cidade do Rio de Janeiro e a expansão habitacional para bairros que 

anteriormente não eram valorizados. Rememoramos que o sistema de saúde, 

com herança hospitalocêntrica, teve sua base nos antigos prédios construídos 

na época dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, gerando uma grande 

concentração de serviços especializados nos bairros que ocupavam o antigo 

centro administrativo do município. 

A análise espacial aplicada ao setor saúde se mostra como um 

mecanismo eficaz no monitoramento populacional, planejamento de ações além 

do gerenciamento de recursos, auxiliando no processo de tomada de decisão. 

Pode ser utilizado para reorganizar o sistema de saúde, otimizar fluxos, 

acessibilidade dos usuários, auxiliar no controle de doenças prevalentes, dentre 

inúmeras outras opções. A combinação do uso dessa tecnologia com os 

diferentes sistemas de informação já existentes poderia permitir explorar lacunas 

do conhecimento e conflitos de oferta de serviços, redistribuindo melhor os 

recursos.  

Essa análise espacial da rede de saúde realizada no presente estudo 

possibilita a visualização em paralelo dos recursos de saúde e da população da 

Cidade do Rio de Janeiro. Conforme demonstrado, esse estudo conseguiu 

revelar a grande disparidade da distribuição espacial entre a demanda e a oferta 

de serviços médicos especializados e, espera que as informações apresentadas 

possam ser utilizadas como subsídio para futuros projetos de reorganização da 

rede de serviços na Cidade do Rio de Janeiro com vistas às experiências 

exitosas já realizadas em outros locais do mundo. 

A reordenação da rede assistencial do município, em especial nas APs 

3.1 e 3.3, se faz imperiosa para garantir o acesso dos usuários aos diferentes 

níveis de saúde, otimizando a oferta de serviços, preenchendo lacunas 

assistenciais e eliminando barreiras geográficas. A realização essa avaliação de 

modo rotineira seria uma forma de realizar uma série histórica que permitiria 

prever movimentos e tendências do mercado, viabilizando assim antever 

possibilidades de investimentos e auxiliaria na reorganização da rede de 



86 

assistência no curso de um planejamento Municipal que se preocupe com a sua 

população. 

Após reflexão sobre os resultados encontrados nessa pesquisa, julgo que 

este estudo poderá ser de grande contribuição para a discussão da rede de 

serviços de saúde pautada em dados reais. Isso irá permitir uma possível 

reestruturação da rede, com melhor adequação ao perfil das solicitações da 

população. 

Como recomendações de melhorias para a malha assistencial, 

poderíamos avaliar o aproveitamento da estrutura física já existente das 

Unidades de Pronto Atendimento, readequando para a estruturação de serviços 

de policlínicas para que ofertem serviços ambulatoriais especializados em todas 

as APs, ampliando a rede própria do SUS nas localidades com pouca oferta de 

serviços; Investimento para reativação de ambulatórios especializados nas 

policlínicas já existentes; Avaliação de programas para atendimento ambulatorial 

utilizando pontos móveis assim como algumas iniciativas já existentes, tais como 

unidades volantes de mamógrafos, retinógrafos, unidades de atendimento bucal, 

dentre outros. 
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ANEXO 1: TABELA COM DIVISÃO DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO EM REGIÕES ADMINISTRATIVAS E BAIRROS EM 2018 

Fonte: Portal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

RA Subprefeitura Nome Bairros
População pelo 

Censo 2010

I Centro e Centro Histórico Zona Portuária Caju,  Gamboa,  Santo Cristo e Saúde 48.664

II Centro e Centro Histórico Centro Centro e Lapa 41.142

III Centro e Centro Histórico Rio Comprido Catumbi,  Cidade Nova,  Estácio e Rio Comprido 78.975

IV Zona Sul Botafogo
Botafogo,  Catete,  Cosme Velho,  Flamengo,  Glória,  Humaitá, 

 Laranjeiras e Urca
239.729

IX Grande Tijuca Vila Isabel Andaraí,  Grajaú,  Maracanã e Vila Isabel 189.310
V Zona Sul Copacabana Copacabana e Leme 161.191

VI Zona Sul Lagoa Gávea,  Ipanema,  Jardim Botânico,  Lagoa,  Leblon,  São Conrado,  Vidigal 167.774

VII Centro e Centro Histórico Bairro Imperial Benfica,  Mangueira,  São Cristóvão e Vasco da Gama 84.908

VIII Grande Tijuca Tijuca Alto da Boa Vista,  Praça da Bandeira e Tijuca 183.810
X Zona Norte Ramos Bonsucesso,  Manguinhos,  Olaria,  Ramos 153.177
XI Zona Norte Penha Brás de Pina,  Penha,  Penha Circular 144.810

XII Zona Norte Inhaúma
Del Castilho,  Engenho da Rainha,  Inhaúma,  Higienópolis,  Maria da Graça, 

 Tomás Coelho
138.472

XIII Zona Norte Méier
Abolição,  Água Santa,  Cachambi,  Encantado,  Engenho de Dentro, 

 Engenho Novo,  Jacaré,  Lins de Vasconcelos,  Méier,  Piedade,  Pilares, 
 Riachuelo,  Rocha,  Sampaio,  São Francisco Xavier,  Todos os Santos

463.639

XIV Zona Norte Irajá
Colégio,  Irajá,  Vicente de Carvalho,  Vila da Penha,  Vila Kosmos,  Vista 

Alegre
261.442

XIX Zona Oeste Santa Cruz Paciência,  Santa Cruz e Sepetiba 385.682

XV Zona Norte Madureira
Bento Ribeiro,  Campinho,  Cascadura,  Cavalcante,  Engenheiro Leal, 

 Honório Gurgel,  Madureira,  Marechal Hermes,  Oswaldo Cruz,  Quintino 
Bocaiuva,  Rocha Miranda,  Turiaçu,  Vaz Lobo

351.470

XVI Barra e Jacarepaguá Jacarepaguá
Anil,  Curicica,  Freguesia de Jacarepaguá,  Gardênia Azul,  Jacarepaguá, 

 Pechincha,  Praça Seca,  Tanque,  Taquara e Vila Valqueire
648.056

XVII Zona Oeste Bangu Bangu,  Gericinó,  Padre Miguel e Senador Camará 488.645

XVIII Zona Oeste Campo Grande Campo Grande,  Cosmos,  Inhoaíba,  Senador Vasconcelos e Santíssimo. 546.482

XX Ilha do Governador Ilha do Governador

Cidade Universitária e os catorze bairros da Ilha do Governador: Bancários, 
 Cacuia,  Cocotá,  Freguesia,  Galeão,  Jardim Carioca,  Jardim Guanabara, 

 Moneró,  Pitangueiras,  Portuguesa,  Praia da Bandeira,  Ribeira, 
 Tauá e Zumbi

204.610

XXI Centro e Centro Histórico Paquetá Paquetá 3.361

XXII Zona Norte Anchieta Anchieta,  Guadalupe,  Parque Anchieta,  Ricardo de Albuquerque 117.543

XXIII Centro e Centro Histórico Santa Teresa Santa Teresa 40.926

XXIV Barra e Jacarepaguá Barra da Tijuca
Barra da Tijuca,  Camorim,  Grumari,  Itanhangá,  Joá,  Recreio dos 

Bandeirantes,  Vargem Grande e Vargem Pequena
336.493

XXIX Zona Norte Complexo do Alemão Complexo do Alemão 64.715

XXV Zona Norte Pavuna Acari,  Barros Filho,  Coelho Neto,  Costa Barros,  Parque Colúmbia,  Pavuna 108.880

XXVI Zona Oeste Guaratiba Guaratiba,  Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba 158.867
XXVII Zona Sul Rocinha Rocinha 69.356
XXVIII Zona Norte Jacarezinho Jacarezinho 33.829
XXX Zona Norte Maré Complexo de treze favelas que formam a Maré 129.909
XXXI Zona Norte Vigário Geral Cordovil,  Jardim América,  Parada de Lucas,  Vigário Geral 125.431

XXXII Zona Oeste Realengo
Realengo,  Deodoro,  Jardim Sulacap,  Magalhães Bastos,  Vila 

Militar e Campo dos Afonsos
339.278

XXXIII Barra e Jacarepaguá Cidade de Deus Cidade de Deus 50.411
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ANEXO 2: DIVISÃO DA CIDADE DO RIO EM ÁREAS DE 

PLANEJAMENTO (APS) POR BAIRROS 

AP 1.0 
Centro, São Cristóvão, Rio Comprido, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Caju, 

Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Mangueira, Benfica, Vasco da Gama, 
Paquetá e Santa Teresa. 

AP 2.1 
Botafogo, Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Humaitá, 

Urca, Copacabana, Leme, Lagoa, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, 
Gávea, Vidigal, São Conrado e Rocinha 

AP 2.2 
Tijuca, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista, 

Maracanã. 

AP 3.1  
Penha, Ilha do Governador, Ramos, Bonsucesso, Olaria, Manguinhos, 

Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, 
Jardim América, Complexo do Alemão, Maré. 

AP 3.2 

Méier, Inhaúma, Higienópolis, Maria da Graça, Del Castilho, Engenho da 
Rainha, Tomás Coelho, São Francisco Xavier, Rocha, Riachuelo, Sampaio, 
Engenho Novo, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Todos os Santos, Cachambi, 

Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Piedade, Abolição, 
Jacarezinho, Pilares. 

AP 3.3 

Madureira, Irajá, Rocha Miranda, Guadalupe, Acari, Marechal Hermes, Vila 
Kosmos, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vista Alegre, Colégio, 

Campinho, Quintino Bocaiuva, Cavalcanti, Engenheiro Leal, Cascadura, Vaz 
Lobo, Turiaçu, Honório Gurgel, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Anchieta, 

Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Pavuna, Coelho Neto, Barros 
Filho, Costa Barros, Pavuna, Parque Columbia. 

AP 4.0 
Barra da Tijuca, Vargem Grande, Jacarepaguá, Cidade de Deus, Joá, 

Itanhangá, Camorim, Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes, Grumari.

AP 5.1 
Bangu, Realengo, Padre Miguel. Senador Camará, Deodoro, Vila Militar, 

Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos. 

AP 5.2 
Campo Grande, Santíssimo, Senador Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos, 

Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba. 

AP 5.3 Santa Cruz, Paciência e Sepetiba. 

Fonte: Portal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 
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ANEXO 3: INTERFACE SISREG 

 

Fonte: http://sisregiiirj.saude.gov.br. 
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ANEXO 4: PARECER CEP UNESA 
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ANEXO 5: PARECER CEP SMS/RJ 
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