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REGULAÇÃO ?? 

• PERGUNTAS NORTEADORAS: 

 

• Porquê? 

• Quando? 

• Onde? 

• O quê? 

• Quem? 

• Como? 

 

 



Fonte: Google imagens 

Panorama   

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 
 

• Falta de acolhimento na 

atenção primária; 

• Falta de qualificação (RH, área 

física, equipamentos e insumos) 

das unidades básicas de saúde. 



Fonte: Google imagens 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 

 
Panorama   

• Modelo Hospitalocêntrico; 

• Modelo centrado na oferta 

e não na necessidade; 

• Referências e contra-

referências 

subdimensionadas ou não 

existentes; 



Panorama   

Fonte: Google imagens 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 

 

• Distribuição inadequada 

de recursos; 

• Superlotação 

• Trabalho extenuante; 

• Baixa  resolubilidade; 

• Desumanização das 

relações; 



 

 

 

Panorama  

Fonte: Google imagens 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 
 

• Insuficiente qualificação 

profissional nas portas de 

urgência; 

• Áreas físicas, equipamentos 

inadequados nos serviços 24 

hs; 

• Atendimento por ordem de 

chegada; 



 

 

 

Panorama 

Fonte: Google imagens 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 

 

• Ausência de centrais de 

regulação médica na maior 

parte dos municípios do 

Brasil; 

• Transporte não regulado; 

• Poucos serviços de APH 

móvel; 



Panorama  
• Recursos diagnósticos 

inadequados e insuficientes; 

• Leitos de UTI insuficientes e 

improvisados nas urgências; 

• Insuficiência da média 

complexidade; 

• Sobrecarga na alta 

complexidade. 

Fonte: Google imagens 

Fonte: Google imagens 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 

 



 

“Toda informação deve gerar uma 

decisão, que desencadeará uma 

ação”.  

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 
 

GOVERNOS 

FEDERAL 

ESTADUAL MUNICIPAL 



PORTARIA nº 2.048/2002 - 
REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA DOS 

SISTEMAS ESTADUAIS DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

• CAP I – Plano Estadual 

de Atendimento às 

Urgências e Emergências 

• CAP II – Regulação 

Médica das 

Urgências/Emergências 

• CAP III – Atendimento 

Pré-Hospitalar Fixo 

• CAP IV – Atendimento 

Pré-Hospitalar Móvel 

• CAP V – Unidades 

Hospitalares de 

Atendimento às 

Urgências e Emergências 

• CAP VI – Transferências 

e Transporte Inter-

hospitalar 

• CAP VII – Núcleos de 

Educação em Urgências 



Portaria 1.600/2011 Institui a Rede de Atenção às 

Urgências no SUS 

PC nº 2 

(2017) 

Portaria 1.010/2012 Diretrizes para implantação do SAMU 

192 e sua Central de Regulação 

Médica de Urgência 

PC nº 3 e 

nº 6 /2017 

Portaria 342/2013 

Portaria 10/2017 

Diretrizes para implantação da UPA 

Redefine diretrizes, modelo e 

financiamento 

Revogada 

PC nº 3 e 

nº 6 /2017 

Portaria 2.395/2011 Organiza componente hospitalar da 

Rede de Atenção às Urgências 

PC nº 3 e 

nº 6 /2017 

Portaria 2.994/2011 Linha de Cuidado do IAM PC nº 3 e 

nº 6 /2017 

Portaria 664/2012 

Portaria 665/2012 

Centros de AVC Vigente 

PC nº 3 e 

nº 6 /2017 

PRINCIPAIS PORTARIAS REDE DE URGÊNCIA 

situação 



Portaria 1.559/2008 Institui a Política Nacional de 

Regulação do SUS 

PC nº 2 

(2017) 

Decreto 7.508 de 2011 Planejamento da Saúde, Regiões de 

Saúde, Rede de Atenção à Saúde, 

Portas de Entrada 

vigente 

Portaria 2.809/2012 

 

Portaria 2.042/2013 

Organização de Cuidados 

Prolongados retaguarda RUE 

 

PC nº 3 e 

nº 6 /2017 

revogada 

Portaria 3.390/2013 Institui a Política Nacional de 

Atenção Hospitalar (PNHOSP)  
PC nº 2 

(2017) 

 

Portaria 1.366/2013 Centro de Trauma Revogada 

 

Portaria 963/2013 Atenção Domiciliar Revogada 

 

situação 



03/01/11 

REDE DE ATENÇÃO 

ÀS URGÊNCIAS 

A organização da rede tem a finalidade de articular e 

integrar todos os equipamentos de saúde objetivando 

ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos 

usuários em situação de urgência nos serviços de saúde 

de forma ágil e oportuna. 



POLÍTICA NACIONAL DE 

REGULAÇÃO 

• A Regulação em Saúde consiste em 
macroprocessos de gestão do setor 

saúde, constituído por um conjunto de 
ações que devem ser desenvolvidas de 

forma dinâmica e integrada, com o 
objetivo de apoiar a organização do 

sistema de saúde brasileiro, otimizar os 
recursos disponíveis, qualificar a atenção 
e o acesso da população às ações e aos 

serviços de saúde.  

 



REGULAÇÃO EM SAÚDE 

 

• A Regulação em Saúde compreende a 

elaboração de atos normativos que 

regulem ou regulamentem o setor saúde, 

além de outras questões que impactem 

em seus determinantes.  

 



REGULAÇÃO NO SUS 

• No âmbito do SUS, as ações de 

Regulação em Saúde estão organizadas 

em três dimensões de atuação, 

necessariamente integradas entre si:  

– Regulação de Sistemas de Saúde,  

– Regulação da Atenção à Saúde e  

– Regulação do Acesso.  

 



REGULAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE 

– Gestão do SUS 

– Estruturar, fortalecer e consolidar o SUS 

– Elaborar atos normativos 

– Planejamento continuado, conferindo direção 

– Avaliar incorporação, utilização, exclusão de 

tecnologias 

– Monitoramento, controle, avaliação e 

auditoria 

– Vigilância em saúde 



REGULAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE 

• Organizar a atenção à saúde 

• Informações estratégicas para tomada de 

decisões 

• Controle das ações e serviços de saúde 

• Formalização de instrumento contratual 

• Programação de ações e serviços de 

saúde 

• Pactuação entre gestores 



REGULAÇÃO DO 

ACESSO 

• Ordenação e qualificação dos fluxos de 

acesso às ações e serviços de saúde 

• Otimizar a utilização dos recursos 

disponíveis 

• Promover transparência, integralidade e 

igualdade no acesso às ações e serviços 

em tempo oportuno 



• Operacionalizar práticas de regulação a 

partir das portas de entrada do SUS  

• Qualificar a relação entre a demanda, a 

oferta e a necessidade do usuário 

• Organizar e coordenar fluxos de acesso 

às ações e serviços entre os pontos de 

atenção da RAS 

• Elaborar protocolos de regulação 

AÇÕES DA REGULAÇÃO DO 

ACESSO 



REGULAÇÃO DO ACESSO 

• PRÁTICAS DE REGULAÇÃO  

 

Ações transversais, executadas de forma 

articulada no âmbito dos pontos de atenção 

da RAS e das Centrais de Regulação, de 

modo a definir, organizar e acompanhar o 

fluxo dos usuários e o acesso às ações e 

serviços de saúde. 



REGULAÇÃO DO ACESSO 

• PORTAS DE ENTRADA  

 

Serviços de atendimento inicial à saúde do 

usuário do SUS:  

• Atenção primária 

• Atenção às urgências e emergências 

• Atenção psicossocial 

• Serviços especiais de acesso aberto 



REGULAÇÃO DO ACESSO 

• PROTOCOLO DE REGULAÇÃO  

 

Conjunto de diretrizes para a organização 

do processo de regulação, promovendo a 

utilização adequada e racional das ações e 

serviços de saúde, nos diversos níveis de 

atenção, sendo composto por critérios de 

encaminhamento, classificação de risco, 

fluxo de acesso e outros instrumentos, de 

acordo com a necessidade local. 



REGULAÇÃO DO 

ACESSO 
• A regulação do acesso é organizada de 

forma a atender a integralidade do 

cuidado, considerando a regulação: 

• Ambulatorial 

• Hospitalar 

• Urgência 



COMPLEXO REGULADOR 

•               Unidades Operacionais: 
 

– Central de Regulação Ambulatorial 

 

 

- Central de Regulação  

Hospitalar 

 

 

- Central de Regulação de Urgências 

 



REGULAÇÃO DO ACESSO 

A estrutura operacional da regulação do 
acesso deve ser estabelecida mediante a 
implantação de práticas de regulação na 
atenção básica e práticas de regulação na 
atenção especializada e de urgência, de 
forma articulada com o Complexo 
Regulador e/ou Centrais de Regulação. 

Todos os municípios devem estruturar as 
ações de regulação a partir da AB. 



REGULAÇÃO AMBULATORIAL 

• Deve regular o acesso aos procedimentos ambulatoriais: 

consultas, exames e terapias 

• Será organizada a partir de práticas de regulação na AB, 

articuladas com outros pontos de atenção da RAS, 

considerando o disposto na PNAB; 

• A atenção especializada desenvolverá as práticas de 

regulação, em seu âmbito, de forma articulada com a AB 

e a Central de Regulação Ambulatorial; 

• A Central de Regulação Ambulatorial, na sua 

organização, considerará as reservas técnicas e 

recursos assistenciais com oferta restrita ou de difícil 

disponibilidade e/ou estratégicos ao gestor do SUS 



REGULAÇÃO HOSPITALAR 

• Deve regular o acesso aos procedimentos e internações 

hospitalares 

• Será organizada de forma integrada entre os 

estabelecimentos de saúde hospitalares, por meio de 

Núcleos Internos de Regulação (NIR), e a Central de 

Regulação Hospitalar a partir de um conjunto de regras 

e fluxos pactuados; 

• O NIR, na sua organização, considerará em seu âmbito, 

as práticas de regulação e a gestão da clínica; 

• A Central de Regulação Hospitalar, na sua organização, 

considerará a regulação do acesso aos leitos de 

retaguarda às urgências e a gestão das listas de acesso 

para internamentos eletivos; 



REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 

• Deve regular o acesso ao cuidado para pacientes críticos 
ou com quadro agudo: 

• A regulação das urgências será organizada de forma 
integrada entre os pontos de atenção da RAS e a Central 
de Regulação das Urgências – CRU, considerando o 
disposto na Política Nacional de Atenção às Urgências; 

• 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;  

• A CRU, na sua organização, considera o atendimento pré-
hospitalar de urgência - móvel e fixo, e a necessidade do 
cuidado imediato aos pacientes críticos ou com quadro 
agudo, independente da disponibilidade de leito hospitalar.  



REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 

•  Exerce papel de autoridade sanitária para a garantia do 
acesso baseada em protocolos, classificação de risco e 
demais critério de decisão... VAGA ZERO 

• É o elemento ordenador e orientador dos Sistemas 
Estaduais de U/E… 

• Organiza a relação entre os vários serviços, qualificando o 
fluxo de pacientes no sistema, através do qual os pedidos 
são recebidos, avaliados e hierarquizados... 

 

COMPETÊNCIA TÉCNICA 

             Definir grau de urgência e prioridade 

     COMPETÊNCIA GESTORA 

             Autoridade delegada pelos gestores para decidir      
 sobre os meios disponíveis, acionando-os, de  
 acordo com seu julgamento 

      

 



REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 

• Médicos Reguladores: profissionais médicos que, 
com base nas informações colhidas dos usuários, 
quando estes acionam a central de regulação, 
são os responsáveis pelo gerenciamento, 
definição e operacionalização dos meios 
disponíveis e necessários para responder a tais 
solicitações, utilizando-se de protocolos técnicos 
e da faculdade de arbitrar sobre os equipamentos 
de saúde do sistema necessários ao adequado 
atendimento do paciente. 

• Portaria GM/MS 1.010/1012 



DIMENSÃO GESTORA: 

• Gerir o fluxo dos pacientes de acordo com as 

diretrizes do SUS e os pactos loco-regionais, 

assegurar a disponibilização da alternativa 

assistencial mais adequada à necessidade, 

exercer autoridade sanitária  delegada pelo 

gestor através de protocolos pactuados, fazer 

interface com o planejamento, programação, 

controle e avaliação. 

REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 
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Acolhimento 

Promoção e prevenção 

Informação 

Qualificação profissional 

Regulação 

                          ATENÇÃO PRIMÁRIA  

REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 





Obrigada!                     olga.castro@sesa.pr.gov.br                  (41)3330-4645 

mailto:olga.castro@sesa.pr.gov.br

