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*
*estabelecer regras

*sujeitar a regras; dirigir, regrar

*dirigir em conformidade com as regras estabelecidas;

*esclarecer e facilitar por meio de disposições a 
execução da lei; regulamentar 

*estabelecer ordem, moderação; conter, moderar, 
reprimir

*regularizar o movimento de; acertar, ajustar

*fazer o confronto, a aferição de; conformar, comparar

*funcionar devidamente

*servir de regra
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa



*

*conjunto de ações-meio que dirigem, ajustam, 
facilitam ou limitam determinados processos.

*ato de regulamentar (elaborar leis, regras, 
normas, instruções, etc.)

*ações e técnicas que asseguram seu 
cumprimento (fiscalização, controle, 
avaliação, auditoria, sanções e premiações)

OPAS/2008



REGULAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE

INCIDE SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE

INCIDE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REGULAÇÃO DO ACESSO

INCIDE SOBRE O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE



*
MS/OPAS/OMS-2006

*Regulação sobre sistemas

“A regulação estatal sobre o Setor Saúde compreende tanto o ato 

de elaborar regulamentações sobre a produção de bens e 

serviços de Saúde, quanto às ações de fiscalização, controle, 

avaliação e auditoria que assegurem o seu cumprimento. 

*Regulação da Atenção

“tem como objeto a produção de todas as ações diretas e finais de 

atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde, 

públicos e privados.

*Regulação do Acesso

“conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que 

intermedeiam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o 

acesso a estes.”



*

*Ações :

*Planejamento

*Financiamento

*Vigilância

*Controle Social

*Ouvidoria

*Normatização para Saúde Suplementar



*

*Ações :

* Cadastro de profissionais e estabelecimentos

– CNES

*Cadastro de usuários – Cartão SUS

*Contratualização

*Credenciamento/habilitação de serviços

*Processamento da produção/faturamento

*Autorização de pagamentos

*Uso dos sistemas de informação

*Analise de indicadores



*

*Ações :

* Regulação pré-hospitalar e inter-hospitalar das

urgências

*Regulação de leitos

*Regulação de consultas e exames

especializados

*Estabelecimentos de fluxos e protocolos de

acesso



*

planejamento

cadastramento

programação

contratualização

Regulaçãodo acesso e 
processo autorizativo

monitoramento
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ATENÇÃO
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*

*Região de Saúde

*Redes de Atenção

*Planejamento Ascendente

*Articulação Interfederativa ( CIR, CIB e

CIT)



*

*Dimensão macropolítica : parte de uma 

análise das principais demandas e do perfil de 

morbi-mortalidade da população; 

*Dimensão micropolítica :  criação de espaços 

de diálogo com as equipes de saúde. Escuta 

para as necessidades singulares captadas a 

partir do encontro dos profissionais com os 

usuários



*

*Regulação  operada nas centrais –

*parte de uma AB resolutiva e de uma AE responsável para poder 
operar com olhar sobre uma dimensão macro territorial para 
tomada de decisão.

*Apoio para AB e Portas de Urgencia - matriciamento

* A regulação operada nos serviços de saúde –

*parte de um olhar do espaço da micropolítica e da 
singularidade dos sujeitos. 

*conhecendo o sujeito na sua singularidade e contexto, têm 
melhores condições de priorizar as situações de maior 
vulnerabilidade e risco. 

Olhares complementares e não devem se sobrepor um ao outro. 



*

*Criação de “espaços intercessores” ( Merhy, 2006)  

entre equipes de referencia e equipes de 

regulação, e de apoio matricial – um intervém 

sobre o outro

*Na regulação, por mais importantes que sejam os 

sistemas de informática ou as condições 

estruturais da rede de serviços, é imperioso o 

investimento nos trabalhadores. 



*

*Os profissionais que utilizarão os protocolos tem que ser 

participantes ativos  de sua construção e ter a convicção 

de que aquele instrumento servirá para ajudá-los no 

exercício da clínica e não para cercear sua prática

*Protocolos baseados em médias e medianas ( evidencias ). 

E o que foge da regra ?

*a equipe de regulação tem que estar aberta para escuta 

do que a equipe de referência encontra e esta também 

tem que estar aberta à escuta do usuário.



Organizada a partir da atenção básica, articuladas com
outros pontos de atenção da RAS e com a Central de Regulação
Ambulatorial (CRA), considerando o disposto na PNAB e os
espaços de governança de cada processo.

A atenção especializada efetivará ações de regulação
articuladas com outros pontos de atenção da RAS e com a
Central de Regulação Ambulatorial (CRA), considerando as
pactuações realizadas.

*



 A CRA, na sua organização, considerará :

 as reservas técnicas e os recursos assistenciais mais escassos e
estratégicos ao gestor local.

 Deverá monitorar :

 o absenteísmo

 as perdas primária

 uso das vagas pelas unidades solicitantes ( com ou sem cotas)

 Gestão das listas de espera – clínica e administrativa

*



Organizada de forma integrada entre as unidades de 

saúde hospitalares, por meio dos Núcleos Internos de 

Regulação (NIR), e a Central de Regulação Hospitalar 

(CRH), considerando os espaços de governança de cada 

processo.

*



NIR – monitorar recepção, admissão, transferências, alta e 
continuidade do cuidado

Ocupação dos leitos

Gestão das filas internas - eletivas

Participação na comissão de contratualização

Gestão do SADT – interno e externo

Gestão do Centro Cirúrgico

Circulação do usuário

Participação nos fóruns de regulação

*



 Organizada de forma integrada entre as portas de U/E da 

RAS e a Central de Regulação das Urgências (CRU), 

considerando a Política Nacional de Atenção às Urgências e os 

espaços de governança 

 Busca do recurso adequado às necessidades do paciente.

 Descentralização das ações regulatórias de U/E – Regulação 

nas microrregiões

*



 A regulação das urgências considera a grade de referência 

pactuada, a disponibilidade do suporte necessário ao usuário e 

o monitoramento da saturação das portas de entrada de 

urgência.

 Critérios para vaga zero e protocolos 

 Organizar processos de trabalho para organizar a regulação das 

Urgências Absolutas e Relativas

*



*

*Gestão

*Profissional

*Usuário

*Poder judiciário

*Poder Legislativo

*Poderes do Executivo



 Todos técnicos conhecerem o Plano de Saúde e sua 

prioridades

 Equipe de reguladores ( NIR ou central) participar da 

elaboração e monitoramento dos contratos

 Articulação com Ouvidoria

 Regulação a partir dos serviços de saúde ( não somente das 

Centrais)

 Construção dos protocolos em conjunto com profissionais 

da rede

 Articulação entre regulação do SUS e da saúde suplementar

*



OBRIGADA !

Elaine Mª Giannotti

elainegiannotti@cosemssp.org.br
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