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O presente resumo versa sobre a análise dos serviços de saúde disponíveis à população 

através da capacidade instalada da Rede Assistencial em Saúde, relativas à Média e Alta 

Complexidade em seis municípios de grande e pequeno porte pertencentes a 10ª Região de 

Saúde do estado do Rio Grande do Sul. No estudo em desenvolvimento, pretende-se 

caracterizar a rede de serviços de saúde de atenção básica disponíveis à população dos 

municípios segundo o novo conceito de região de saúde, regulamentado pelo Decreto nº 

7.508/2011 e Resolução° 555/12 – CIB/RS que altera a configuração e a quantidade de 

Regiões de Saúde no Rio Grande do Sul, e institui as Comissões Intergestores Regionais – 

CIR. O método utilizado nessa pesquisa, que está em fase inicial, é a coleta de dados 

secundários provenientes do site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) e do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e do Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Os Municípios pertencentes a 10ª Região de Saúde 

são Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre e Viamão. A análise dos dados 

quantitativos coletados será desenvolvida pela codificação desses dados e posterior inserção 

em um banco de dados elaborado nos softwares Excel e/ou SPSS. Como resultado parcial o 

que se verificou durante a organização do banco de dados da pesquisa, com exceção de 

Gravataí e Porto Alegre, é que as informações disponíveis nas bases de dados estão 

incompletas, há incompatibilidade entre os dados disponíveis e subnotificações. Isto poderá 

levar a diferentes interpretações para as situações encontradas, dificultando a descrição, 

interpretação e a análise correta dos coletados. Estando ciente dessas dificuldades, pretende-se 

buscar dados complementares junto aos sites oficiais das prefeituras dos municípios que 

fazem parte deste estudo, a fim de categorizar melhor os resultados finais da pesquisa. 


