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RESUMO 

BELTRAMINI, H. P. B. C. L. Processos de regulação de consultas eletivas: modelagem 

organizacional de um Departamento Regional de Saúde do Estado de São Paulo. 2018. 

113p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser traduzido em princípios constitucionais como acesso 

universal e igualitário às ações e serviços, e integralidade da atenção à saúde. É, portanto, um 

setor que carece de um processo de regulação eficiente das vagas e recursos. O SUS passou por 

um processo de reestruturação organizacional na última década e vem tentando se consolidar 

conforme proposto na Constituição de 1988. Uma das consequências foi a regionalização e a 

hierarquização da rede de serviços de saúde no que tange à estratégia de atendimento e ao 

encaminhamento de pacientes para os serviços especializados. Nesse sentido, os serviços de 

saúde foram organizados em diferentes níveis de complexidade (Rede de Atenção Básica, Rede 

de Média complexidade e Rede de Alta Complexidade) e, a regionalização no Estado de São 

Paulo ocorreu por meio da criação/organização de Departamentos Regionais de Saúde (DRS). 

Portanto, este projeto propõe analisar o processo de regulação de vagas de consultas eletivas do 

Departamento Regional de Saúde XIII do Estado de São Paulo verificando sua integração com 

os princípios propostos pelo SUS. Foi possível concluir que o processo atual de regulação de 

vagas eletivas do DRSXIII atende parcialmente os princípios propostos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e identificar oportunidades de melhorias. 

 

Palavras-chave: Setor de saúde. Sistema Único de Saúde (SUS). Regulação em saúde. 

Consultas eletivas. Modelagem organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ABSTRACT 

BELTRAMINI H. P. B. C. L. Regulation Processes of elective consultations: organizational 

modeling of a Regional Health Department of the State of São Paulo.  2018. 113p. 

Dissertation.  (Production Engineering Master´s Degree) – School of Engineering of São 

Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

The Public Health System (PHS) can be translated in constitutional principles as the egalitarian 

and universal access to the actions and services and integrality of attention to health. It is, 

therefore, a sector that needs an efficient regulation process of vacancies and resources. The 

PHS has passed by an organizational restructuration process in the last decade and has been 

trying to consolidate itself due to the proposal in the Constitution of 1988. One of the aftermaths 

was the regionalization and prioritization of the health networking services which refer to the 

public service strategy and to the patients forwarding to the specialized services. In this sense 

the health services were organized in different complexity levels (Basic Healthcare Network, 

Medium Complexity Healthcare Network and High Complexity Healthcare Network) and in 

the State of São Paulo the regionalization occurred through the creation/organization of the 

Regional Health Departments (RHD). Therefore, this project proposes to analyze the process 

of regulation of vacancies of elective consultations of the XIII Regional Health Department of 

the State of São Paulo verifying its integration with the principles proposed by PHS. It was 

possible to conclude that the current process of regulation of vacancies of elective consultations 

of the XIII Regional Health Department of the State of São Paulo meets partially the principles 

proposed by the Public Health System (PHS) and identify opportunities for improvement. 

 

Keywords:  Health sector. Public Health System (PHS). Health regulation. Elective 

consultation. Organizational modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo introdutório é contextualizar o tema do trabalho, apresentar 

seu objetivo e o delineamento da questão de pesquisa, bem como a justificativa para a sua 

execução.  

1.1 Contextualização 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 196, traz a saúde como direito 

de todos e dever do Estado. Este direito deve ser garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e fundamenta-se nos 

princípios de integralidade da atenção, que deve ter acesso universal e igualitário, sem 

preconceitos ou privilégios (BRASIL, 1988).  

As ações e serviços de saúde no Brasil são de relevância pública, integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, cabendo ao poder público dispor 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle (BRASIL, 1990). A finalidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) é garantir o direito dos brasileiros terem suas necessidades em saúde 

atendidas, a partir da resposta equânime à demanda por assistência e interferência no processo 

de produção social das doenças. Contudo, ainda que legalmente o SUS corresponda a um 

modelo de atenção à saúde, no plano concreto das políticas públicas e das ações de saúde, ele é 

resultante da prática dos agentes envolvidos, em cada território, segundo os diferentes interesses 

que atuam no setor (ANDRADE; NARVAI, 2013).  

O Sistema Único de Saúde (SUS) estabeleceu a universalização do acesso, promoveu a 

descentralização, a regionalização e a integração com formação de redes assistenciais como 

diretrizes fundamentais. Além disso, ao unir os serviços da União, Estados, municípios e os da 

assistência médica previdenciária do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), reduziu a segmentação na saúde do país (SILVA, 2011).  

No momento da implantação do SUS, a regionalização e a organização funcional do 

sistema foram elementos centrais para o avanço da descentralização e da integração de sistemas 

municipais que, por sua vez, representam os pilares fundamentais para garantia da 

universalidade, integralidade da atenção, aumento da equidade alocativa e, particularmente, da 

eqüidade de acesso aos serviços de saúde. O SUS reforçou a continuidade das reformas que 

vinham ocorrendo nos Estados, com destaque para a regulamentação do processo de 
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descentralização da gestão para a esfera municipal, promovida pelas Normas Operacionais 

Básicas (NOBs) na década de 1990 (MELLO; IBAÑEZ; VIANA, 2011). 

Em 2001, o conjunto de propostas regulamentado na Norma Operacional da Assistência 

à Saúde (NOAS-SUS 01/01) assume a regionalização como macroestratégia fundamental para 

o aprimoramento do processo de descentralização, nesse momento específico da implantação 

do SUS (BRASIL, 2001). A partir disso e devido a um conjunto de estratégias e normatizações 

que possibilitaram à gestão do Sistema Único de Saúde desenvolver um novo papel relacionado 

à organização e à prestação de serviços, é notável o avanço na ampliação e na qualificação de 

ações em saúde, nos seus diferentes níveis de complexidade (MENDONÇA; REIS; MORAES, 

2006). 

Estas normatizações federais para o processo de descentralização foram alteradas e 

atualizadas ao longo dos anos. Nos anos 1990 foram publicadas quatro Normas Operacionais 

Básicas (NOBs), em 2001 a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 01/01, 

reformulada em 2002), em 2006 o Pacto pela Saúde e, em 2011 o Decreto 7.508 que 

regulamentou a Lei nº 8.080 (Lei Orgânica da Saúde), de 19 de setembro de 1990, que dispõe 

sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 

e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Com toda esta fundamentação legal, 

ocorreu a passagem de um sistema centralizado para um modelo de governos municipais, com 

importante ganho de autonomia no campo da saúde. Entretanto, tanto o acesso universal como 

a integralidade da atenção à saúde não foram garantidos de acordo com as necessidades e 

demandas de determinada população, o que implicou em resultados diversos no território 

nacional brasileiro (PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016). 

O SUS tem sido operacionalizado, portanto, por meio de um conjunto de normas 

operacionais que são diretrizes do governo federal para orientar o funcionamento do sistema. 

Em suma, de acordo com Araújo (2010, p.231): 

“o SUS é caracterizado pela universalidade de cobertura, processo de descentralização 

político-administrativo que envolve a transferência de serviços, responsabilidades e 

recursos da esfera federal para as esferas estadual e municipal, integração de todos os 

serviços públicos de saúde, gestão apoiada nas relações intergestores, participação da 

iniciativa privada como provedor do sistema de saúde, controle social como elemento 

estruturante do sistema de saúde e democratização e incorporação de novos atores 

sociais ao sistema de saúde.” 



16 

Contudo, ainda há um distanciamento entre o SUS real e o SUS inscrito na legislação e 

que para ser corrigido necessita, além de medidas incrementais, de iniciativas que possam 

corrigir distorções e contradições, como mecanismos de repasse de recursos, e qualificar os 

processos de gestão. Isso só seria possível por meio de um novo pacto de gestão, capaz de 

ampliar o grau de responsabilidades macro e microssanitárias entre gestores, sobretudo nos 

espaços local e estadual, que juntos, com o apoio do Ministério da Saúde, devem construir as 

múltiplas conexões no âmbito regional (PASCHE et al., 2006). 

Após aproximadamente trinta anos de sua implantação, com reconhecidos avanços para 

a população, o SUS ainda enfrenta muitos desafios. Dallora (2010) destaca o fortalecimento de 

sua gestão como um deles e firma que neste aspecto, a descentralização, a regionalização e a 

regulação surgem como estratégias para a conformação de redes de atenção à saúde e 

consequente integração dos atores envolvidos na rede e ordenação do fluxo de pacientes. 

O modo como as redes regionalizadas do SUS são coordenadas e conduzidas 

politicamente, ou seja, a governança regional, não é tratada com a devida atenção, sendo uma 

questão de enorme complexidade que se configura diferentemente no território por fatores de 

ordem histórica, social e político-institucional. Em muitas regiões, a governança é função da 

atuação de alguns poucos municípios que possuem papel diferenciado na rede de prestação de 

serviços, caso do município de Ribeirão Preto no interior paulista; em outras, as Secretarias 

Estaduais de Saúde (SES) assumem um papel de destaque por meio da implantação e/ou 

reconfiguração de suas estruturas regionais (coordenadorias, departamentos, escritórios ou 

núcleos regionais). Mas, o que se encontra na maioria das situações, são arranjos e instrumentos 

de gestão compartilhada (comissões de intergestores regionais, consórcios de saúde) que visam 

ampliar a coordenação federativa do processo de regionalização (VIANA; LIMA; FERREIRA, 

2010).  

Segundo Berretta, Lacerda e Calvo (2011, p. 2144) a descentralização defendida no SUS 

“implica a sustentação de gestão descentralizada, articulada, cooperativa e solidária entre as 

três esferas de governo, que possibilite manter a unicidade do sistema”. Porém, a medida que o 

processo de gestão descentralizada do sistema amadurece, evidencia um conjunto de 

problemas/obstáculos em relação a aspectos críticos para a consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), lembrando que as atribuições do controle, regulação e avaliação são definidas 

conforme as pactuações efetuadas pelos três níveis de governo (BRASIL, 2002). Qualquer 

solução para esses problemas tem que superar as restrições burocráticas de acesso e garantir a 
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universalidade e a integralidade do SUS, evitando a desintegração organizacional e a 

competição entre órgãos gestores e a consequente atomização do SUS em milhares de sistemas 

locais ineficientes, iníquos e não resolutivos (BRASIL, 2001). Afinal, como afirma Yunes 

(1999, p.67), “a atenção à saúde não pode ser atomizada; antes deve ter em vista a integralidade 

do atendimento e a busca da diminuição das disparidades regionais”.  

Estudo realizado por Berretta, Lacerda e Calvo (2011) mostrou que para alguns gestores 

municipais as dificuldades se iniciam na precária organização da área de planejamento, com 

deficiência de infraestrutura e insuficiência numérica e qualificada de pessoal. Já em estudo 

realizado por Silva e Benito (2013), os gestores afirmam que as maiores fragilidades para a 

efetivação dos princípios do SUS se iniciam nas articulações interfederativas, ou seja, quando 

um dos níveis de poder, seja Estado ou federação, não assume sua responsabilidade quanto à 

oferta de serviços que estão sob sua competência, fazendo com que a gestão municipal assuma 

serviços que não a compete; seguido da desorganização da porta de entrada dos serviços de 

saúde, atendimento direto aos usuários, e fragilidade para a garantia de acesso, traduzida na 

dificuldade enfrentada para garantir o acesso provocada por diversas razões, dentre as quais a 

procura de indivíduos de um município por serviços disponibilizados em outro município, 

interferências políticas, judicialização associada a interesses das indústrias farmacêuticas. 

O princípio da universalização dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde tem se 

mostrado frágil quando consideradas as ações de racionalização de recursos e de inclusão de 

toda a população de forma equânime na atenção pública à saúde. Quando não há oferta de 

serviços suficiente para demanda, limita-se o acesso, o atendimento aos pacientes é postergado 

e as filas de espera tornam-se ainda maiores (GOLDWASSER, 2016).  

Diversas vezes, a interação entre a atenção básica e a média e alta complexidade 

encontra dificuldades. O acesso aos serviços de maior densidade tecnológica, ainda que 

pactuados, não ocorrem na prática. Na realidade, é difícil manter a saúde como um direito de 

todos, pois embora o SUS seja um sistema universal, ele vive de cotas e limites. Isso se deve 

ao fato do processo de pactuação de média e alta complexidade não terem as regras e definições 

claramente delimitadas nos instrumentos de planejamento e monitoramento. No caso dos 

serviços de alta complexidade, estes instrumentos nem existem, constituindo-se em um 

processo complicado (PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016).  
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De acordo com Souza e Costa (2010, p.513): 

“a complexidade do SUS, as dificuldades locorregionais, a fragmentação das políticas 

e programas de saúde, a qualificação da gestão e do controle social, a organização de 

uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, a 

implementação, implantação e financiamento têm se constituído em desafios 

permanentes na consolidação do Sistema Único de Saúde.”  

A organização das redes de serviços de saúde e o planejamento das ações em grande 

parte das regiões são insuficientes, fragmentados ou parciais, dificultando o acesso da 

população para determinadas ações de saúde (SÃO PAULO, 2012). Além disso, o fato dos 

municípios serem autônomos e das funções a serem desempenhadas pelo Estado e pela União 

não estarem bem definidas, implicam em complexidade nas negociações, o que requer 

capacidade de normatização, regulação do funcionamento e de monitoramento e avaliação do 

sistema, tanto do nível federal, como do estadual (PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016). 

A dificuldade dos gestores para promover a integração entre Estados, municípios e as 

redes assistenciais estatais com os serviços de abrangência nacional tem levado a problemas no 

acesso aos serviços e ao comprometimento da universalidade e integralidade 

(VASCONCELOS, 2005). Assim, diversos usuários não usufruem do direito universal à saúde. 

As Diretrizes para a Regulação da Assistência no Estado de São Paulo afirmam que a regulação 

deve ser realizada por meio de cogestão da central municipal (quando existir) e do Complexo 

Regulador da Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) correspondente, podendo existir 

diferentes modalidades de articulação, conforme pactuação prévia entre os gestores envolvidos 

(SÃO PAULO, 2012).  Contudo, deixa em aberto como isso deve ser feito, cabendo a cada 

gestor se organizar da maneira que julgar melhor. O conhecimento a respeito da regulação de 

vagas no sistema único de saúde ainda é uma lacuna no âmbito da pesquisa científica.  

A organização da atenção e da gestão do SUS expressa o cenário apresentado e se 

caracteriza por intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas 

demonstrado por: lacunas assistenciais importantes; financiamento público insuficiente, 

fragmentado e baixa eficiência no emprego dos recursos, com redução da capacidade do sistema 

de prover integralidade da atenção à saúde; configuração inadequada de modelos de atenção, 

marcada pela incoerência entre a oferta de serviços e a necessidade de atenção, não conseguindo 

acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e de ascensão das condições 

crônicas; fragilidade na gestão do trabalho com o grave problema de precarização e carência de 

profissionais em número e alinhamento com a política pública; a pulverização dos serviços nos 
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municípios; e pouca inserção da Vigilância e Promoção em Saúde no cotidiano dos serviços de 

atenção, especialmente na Atenção Primária em Saúde (APS) (BRASIL, 2010). 

Os desafios enfrentados pelos SUS em relação à regulação de vagas são notórios e 

presentes no dia a dia do cidadão brasileiro, refletidos nas enormes filas de espera e no 

atendimento ineficiente da população reportados na mídia diariamente. Um dos principais 

argumentos justificando a procura de um plano de saúde ou o desejo de tê-lo é a longa espera 

pelo agendamento de procedimentos, exames, consultas com especialistas e marcação de 

retornos nos ambulatórios das especialidades e internações, ainda que o valor de uso do SUS 

seja reconhecido (MENESES et al., 2017). Clares et al. (2011), por meio da visão dos próprios 

usuários, constataram que a regulação para serviços especializados é sempre um dos grandes 

problemas relacionados à garantia do acesso à saúde e relataram um tempo de espera em torno 

de 25 a 40 dias para conseguirem este tipo de atendimento. Mas, de acordo com Tomase et al. 

(2003), é na esfera da gestão municipal que os desafios são ainda maiores, pois é onde as 

políticas públicas de saúde se concretizam. Em sua operacionalização, no curso da prática 

rotineira dos cuidados à saúde, há uma crescente demanda de avaliação para o aprimoramento 

do acesso à saúde.  

Na região de responsabilidade do Departamento Regional de Saúde XIII (DRSXIII), 

localizado no município de Ribeirão Preto e objeto de estudo deste trabalho, o Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP) é referência regional. 

Como hospital terciário, desde 2000 descentralizou o agendamento das consultas eletivas para 

os novos pacientes e ofertou as vagas aos DRSs de sua região de abrangência, que deveriam, 

através de suas centrais de regulação de consultas eletivas, agendar os pacientes de acordo com 

as necessidades de saúde de sua população e com o grau de complexidade dos casos. Em estudos 

recentes, porém, constatou-se que somente por deixar de agendar, ou seja, não realizar o 

agendamento, questão entendida como administrativa, 9072 vagas foram desperdiçadas 

considerando o ano de 2014 (BARCELOS, 2016).  

Além disso, estudo realizado com o propósito de avaliar o impacto da implantação das 

centrais de regulação na organização do fluxo de pacientes e na efetivação do HCFMRP-USP 

como instância terciária na rede de serviços regional, considerando os anos 2000 a 2005, 

constatou que não foram absorvidos para seguimento no HCFMRP-USP, 31,3% dos pacientes 

agendados via Centrais de Regulação, ou seja, os casos supostamente não encaminhados 

adequadamente, o que representaria um desperdício de vagas de acesso ao sistema hospitalar. 
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Ainda, o mesmo estudo mostrou que a baixa complexidade representava parcela importante dos 

casos encaminhados para atendimento no HCFMRP-USP, o que também representa má 

utilização e organização do fluxo de pacientes, visto tratar-se de um hospital terciário 

(DALLORA, 2010; DALLORA; SILVA DE SÁ, 2011).   

É nítido, portanto, que para dar continuidade e aperfeiçoar o sistema de regulação de 

vagas são necessárias informações qualificadas que permitam detectar as situações problema e 

apontar as possíveis soluções, sempre no sentido de melhorar o acesso da população aos 

serviços de saúde (SÃO PAULO, 2012). Há, portanto, à gestão pública o desafio da utilização 

de estratégias metodológicas que permitam conhecer a respeito das políticas, programas e 

serviços, por intermédio do monitoramento e da avaliação, dando a devida atenção para o fato 

de que um mesmo programa poderá apresentar diferentes resultados quando implantado sob 

diferentes condições contextuais (TAMAKI et al., 2012).  

Diante disso e tendo em vista os princípios propostos pelo SUS, é fundamental entender: 

como é realizada a regulação de vagas de consultas eletivas no Departamento Regional de 

Saúde XIII do Estado de São Paulo? 

1.2 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de regulação de vagas de consultas 

eletivas do Departamento Regional de Saúde XIII do Estado de São Paulo verificando sua 

integração com os princípios propostos pelo SUS. 

1.2.1 Objetivos específicos 

• Modelar por meio da metodologia EKD (Enterprise Knowledge Development) o 

processo de regulação de vagas de consultas eletivas do Departamento Regional de 

Saúde XIII do Estado de São Paulo; 

• Verificar a integração dos principais processos da regulação de vagas de consultas 

eletivas do Departamento Regional de Saúde XIII do Estado de São Paulo com os 

princípios propostos pelo Sistema Único de Saúde; 

• Identificar oportunidades de melhorias no processo de regulação de vagas de consultas 

eletivas do Departamento Regional de Saúde XIII do Estado de São Paulo. 
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1.3 Estrutura do trabalho 

A dissertação está estruturada da seguinte maneira: 

• Introdução (Capítulo 1): apresenta o contexto no qual está inserido o trabalho, sua 

justificativa, a questão de pesquisa e seu objetivo.  

• Regulação de vagas eletivas no Sistema Único de Saúde (Capítulo 2): aborda a gestão 

do Sistema Único de Saúde brasileiro como um todo até alcançar o processo de 

regulação de vagas de consultas eletivas. Este capítulo apresenta o embasamento teórico 

deste trabalho. 

• Método de Pesquisa (Capítulo 3): apresenta os aspectos relativos à caracterização do 

método de pesquisa, incluindo as técnicas de coleta de dados, a maneira que os dados 

coletados foram analisados e como a modelagem organizacional, por meio da 

metodologia EKD, auxiliou neste processo. 

• Apresentação do estudo de caso (Capítulo 4): apresenta o processo de regulação de 

vagas de consultas eletivas do Departamento Regional de Saúde XIII do Estado de São 

Paulo a partir da aplicação da metodologia Enterprise Knowledge Development (EKD) 

e a discussão acerca do atualmente praticado. 

• Análise dos Resultados (Capítulo 5): apresenta uma discussão acerca do processo de 

regulação de vagas de consultas eletivas do DRS XIII e os princípios propostos pelo 

SUS, além de identificar oportunidades de melhorias.  

• Considerações Finais (Capítulo 6): apresenta as conclusões obtidas, principais 

contribuições para a área de conhecimento, limitações da pesquisa e sugestões de 

trabalhos futuros. 
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Fonte: Autora. 
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2 REGULAÇÃO DE VAGAS ELETIVAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Este capítulo é dedicado a fundamentação teórica deste trabalho em suas várias 

perspectivas. O arcabouço teórico explorado neste capítulo visa dar sustentação às pesquisas a 

respeito da gestão do Sistema Único de Saúde brasileiro com foco na regulação de vagas de 

consultas eletivas. É a partir dos conceitos aqui apresentados que se desenvolverão as principais 

discussões sobre a gestão do processo de regulação de vagas de consultas eletivas no 

Departamento Regional de Saúde XIII do Estado de São Paulo. 

2.1 Gestão do sistema de saúde 

A saúde é a mais importante meta social mundial e para a sua realização faz-se 

necessária a integração com os diversos setores sociais e econômicos (VENTURA, 2003). De 

acordo com Mendonça, Reis e Moraes (2006, p. 38), a gestão em saúde: 

“contempla no mínimo a definição da Política de Saúde e do correspondente projeto 

tecnoassistencial implementado por meio de planejamento, financiamento, 

orçamento, programação, regulação e da(s) modalidade(s) de atenção, além do 

desenvolvimento de importantes funções em saúde, como gestão do trabalho e 

educação, informação e informática, ciência e tecnologia, além das funções 

administrativas e financeiras.” 

Um sistema de serviço de saúde, segundo Starfield (2002), almeja otimizar a saúde da 

população por meio da interferência do Estado, conhecedor da causa das enfermidades, manejo 

das doenças e maximização da saúde e minimizar as diferenças de acesso e qualidade da saúde 

oferecida entre os subgrupos populacionais.  

Os modelos de atenção à saúde são os modos históricos de organização da produção dos 

serviços de saúde de um determinado sistema de saúde, em geral, em um determinado período 

de governo, com a respectiva gestão em saúde, são mutáveis de acordo com os governos, as 

suas gestões em saúde e os respectivos modelos de atenção à saúde propostos (MENDONÇA; 

REIS; MORAES, 2006). 

Ao avaliar o modelo (ou modelos) de atenção à saúde, ou seja, os modos de organização 

do Sistema de Saúde, Mendonça, Reis e Moraes (2006) chamam a atenção para a avaliação das 

características da gestão, do financiamento, da cobertura, do acesso, da integralidade, da 

hierarquização, da regionalização, da intersetorialidade, do controle social; como estas funções 

se objetivam nas áreas de atenção (rede básica, especializada ambulatorial e hospitalar) e de 

vigilância (epidemiológica, controle de zoonoses, sanitária); como são auxiliadas pelas ações 

meio de: regulação, controle, avaliação e auditoria; gestão do trabalho e educação em saúde; 
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informação e informática; administrativa e financeira; planejamento, orçamento e 

programação; dentre outras. 

Em relação aos mecanismos de financiamento, diferente dos Estados Unidos, Europa 

continental, Europa do Norte e Inglaterra, que apresentam, respectivamente, modelos de gestão 

na saúde assistencial, modelo ocupacional, modelo universalista unificado ou puro, o Brasil 

apresenta um sistema de saúde universal misto ou diversificado, o Sistema Único de Saúde. 

Universal por ser financiado por impostos gerais e misto por ter contribuições sociais gerais e 

pagamento direto pelos serviços, planos privados (VIANA; SILVA; ELIAS, 2007). A gestão 

deste sistema, de acordo com Pinafo, Carvalho e Nunes (2016, p. 1516), “é vista como um 

processo complexo, permeada por um contexto cujas influências políticas tanto locais, 

estaduais, quanto federais determinam as práticas de saúde, e interferem nas relações de poder 

e nas tomadas de decisões”. A própria estrutura do arranjo federativo brasileiro estabelecido na 

Constituição Federal de 1988 torna bastante complexo o processo de construção de um sistema 

funcional de saúde no país (BRASIL, 2001).  

Compreende-se que a gestão do SUS pode ser entendida como um processo pelo qual 

equipes gestoras tomam decisões na implementação da Política de Saúde. É importante salientar 

o destaque dado aos aspectos normativos e legais estabelecidos no planejamento em saúde: as 

Normas Operacionais Básicas, Normas Operacional de Assistência à Saúde, os Planos de 

Saúde, os Relatórios de Gestão, a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e, em especial, o 

Pacto de Gestão. Observa-se assim uma grande tendência dos grupos ao uso dos instrumentos 

formais de gestão para promover a participação e a gestão democrática do SUS (BRASIL, 

2010). 

Na década de 1990, a implantação das Normas Operacionais Básicas do SUS (NOBs), 

em especial das NOB-SUS 93 e 96, além de promover uma integração de ações entre as três 

esferas de governo, desencadeou um processo de descentralização intenso, transferindo para os 

Estados e, principalmente, para os municípios, um conjunto de responsabilidades e recursos 

para a operacionalização do Sistema Único de Saúde, antes concentradas no nível federal 

(BRASIL, 2001).  

Desde a NOB de 1993, dois instrumentos de gestão compõem o SUS: subsídio à 

demanda, praticando um sistema de pagamento pré-pago e per capita, e que é operacionalizado 

na atenção básica, na baixa e na média complexidades; e o que preserva o sistema de 

manutenção do subsídio à oferta, remunerando por produção, operacionalizado na referência 
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ambulatorial e na hospitalar. A atenção básica ficou com a função de subsistema de entrada e 

controle de fluxo enquanto o atendimento de maior complexidade permaneceu na remuneração 

pelo serviço prestado. Desde então, são muito diferentes os relacionamentos que cada um destes 

sistemas de gestão construíram com a burocracia do Estado e com as normas de repasse 

orçamentários (TREVISAN; JUNQUEIRA, 2010). 

Em 2001, com a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 01/01, o SUS 

assume a regionalização como macroestratégia fundamental para o aprimoramento do processo 

de descentralização, nesse momento específico da sua implantação. O processo de 

regionalização passou a contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as 

noções de territorialidade na identificação de prioridades de intervenção e de conformação de 

sistemas funcionais de saúde, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e 

serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando os recursos 

disponíveis (BRASIL, 2001).  

Em 2006, o Pacto pela Saúde, criou os Colegiados de Gestão Regional (CGR), formados 

por representação do Estado (do nível central ou das estruturas de representação regional das 

Secretarias de Estado de Saúde) e do conjunto de municípios das regiões. Podem ser 

considerados uma inovação da política de saúde ao criar um canal permanente de negociação e 

decisão intergovernamental, com regras definidas e funcionamento estável, o que possibilitou 

preencher aquilo que chamaram de governança regional. Além disso, funcionam como um 

instrumento poderoso no alcance de objetivos compartilhados e no estabelecimento de uma 

estratégia voltada para o bem-estar da população e as necessidades de saúde na provisão dos 

serviços, pois permitem a identificação de problemas, a definição de prioridade e de soluções 

para organização da rede assistencial, bem como a formalização de novos modelos de 

relacionamento entre provedores públicos e privados (VIANA; LIMA; FERREIRA, 2010). No 

Pacto também constam os complexos reguladores, que podem ter abrangência intramunicipal, 

municipal, micro ou macrorregional, estadual ou nacional, devendo esta abrangência e 

respectiva gestão, serem pactuadas em processo democrático e solidário, entre as três esferas 

de gestão do SUS (BRASIL, 2006). 

Com a NOAS, a assistência de alta complexidade passa a ser programada no âmbito 

regional/estadual, e em alguns casos macrorregional, tendo em vista as características especiais 

desse grupo – alta densidade tecnológica, alto custo, economia de escala, escassez de 

profissionais especializados e concentração de oferta em poucos municípios. Contudo, os 
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municípios responsabilizam-se pela programação das metas físicas e financeiras dos 

prestadores de serviços de alta complexidade, garantindo a possibilidade de acesso para a sua 

população e para a população referenciada conforme o acordado na Programação Pactuada e 

Integrada (PPI) e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o Estado (BRASIL, 2001). O 

atendimento em nível terciário é ofertado dentro de uma macrorregião de saúde e atende os 

municípios pactuados com o Estado levando em consideração a oferta de serviços, acesso aos 

serviços, demanda da população e a linha do cuidado (BRASIL, 2006a, 2007a). 

É por meio da PPI que são definidas as ações e serviços que serão desenvolvidos em 

cada território e a alocação de recursos para estas atividades. Esta pactuação deve prever os 

fluxos de desenho regional de cada Estado com o objetivo de garantir o acesso da população 

aos serviços de saúde (BRASIL, 2006a, 2006b). 

A realidade objetiva do poder público nos municípios brasileiros é muito diferenciada, 

caracterizando diferentes modelos de organização, de diversificação de atividades, de 

disponibilidade de recursos e de capacitação gerencial, o que, necessariamente, configura 

modelos distintos de gestão. O caráter diferenciado do modelo de gestão é transitório, vez que 

todo e qualquer município pode ter uma gestão plenamente desenvolvida, levando em conta 

que o poder constituído, neste nível, tem uma capacidade de gestão intrinsecamente igual e os 

seus segmentos populacionais dispõem dos mesmos direitos (BRASIL, 1996). 

A introdução de inovações nas formas de organização e de gestão do sistema de saúde 

brasileiro compõe uma complexa agenda política, que dialoga com muitos interesses de vários 

setores sociais. Pela relação entre os princípios propostos pelo SUS, como universalidade, 

equidade e integralidade e a estratégia de regionalização e hierarquização, diversos países 

seguiram o modelo de organização em redes, com as devidas adaptações às especificidades 

locais. Preconizado pela Organização Mundial de Saúde, este modelo é uma estratégia 

desenvolvida pela Organização Pan-Americana da Saúde a partir de meados da década de 

oitenta (KUSCHNIR; CHORNY, 2010). 
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A ideia de Redes de Atenção à saúde ganha espaço no Brasil. Segundo Mendes (2011, 

p.82), Redes de Atenção à saúde são: 

“organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por 

uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada 

população, coordenada pela atenção primária à saúde – prestada no tempo certo, no 

lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com 

equidade – e com responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a 

população.” 

Segundo ainda Mendes (2011), as Redes de Atenção à saúde constituem-se de 

população, da estrutura operacional e do modelo de atenção à saúde. Nessa medida, o 

alargamento dos espaços de debate, a ampliação da participação da sociedade e a transparência 

no processo de discussão é condição sine qua non para a consolidação de um sistema público e 

democrático. Além disso, aperfeiçoar a gestão intergovernamental nas regiões de saúde para 

qualificar a pactuação de responsabilidades entre as esferas de governo e de qualificação da 

atenção primária à saúde para coordenar o cuidado e ordenar sua continuidade nos outros níveis 

do sistema é fundamental para a organização das redes regionalizadas e integradas no SUS 

(SILVA, 2011).  

“A qualificação e o fortalecimento da descentralização da saúde no Brasil impõem como 

desafio a produção de novas relações federativas, afirmativas da atuação com autonomia sem, 

contudo, abdicar da ação cooperativa e solidária”, como afirma Pasche et al. (2006, p.421). 

Afinal, um sistema fragmentado, voltado para a atenção às condições agudas, apesar da 

prevalência de condições crônicas, e devido à estrutura hierárquica e sem comunicação fluida 

entre os diferentes níveis de atenção, está fadado ao fracasso (MENDES, 2011). Franco, Bueno 

e Merhy (1999) destacam que o acolhimento deve alcançar a dimensão da gestão do processo 

de trabalho, pois ele só será “possível se a gestão for participativa, baseada em princípios 

democráticos e de interação entre a equipe, [...], pois mudanças estruturais no processo de 

trabalho pressupõe a adesão dos trabalhadores à nova diretriz”. Mitre, Andrade e Cotta (2012, 

p.2081), chamam atenção para as práticas do dia a dia dos serviços de saúde, afirmando que 

apresentam contradições, “como a existência de conflitos e de desarticulação das equipes, a 

ausência de reuniões ou espaços para a discussão e reflexões das equipes; e a fragmentação do 

processo de trabalho pela ausência da participação dos profissionais na formulação das 

propostas dos serviços” e, portanto, merecem extrema atenção por parte dos gestores.  

Nos municípios brasileiros o que geralmente ocorre é a elaboração dos planos e 

programação da assistência à saúde pelos gestores, mas em bases não coincidentes com o seu 
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território e sua autonomia político administrativa, o que implica menor governabilidade sobre 

a questão e revela quão complexo é o planejamento em sistema universal de saúde do porte do 

SUS. Para exemplificar esta complexidade local e regional, a FIGURA 2 esquematiza as 

relações entre municípios de uma macrorregião de saúde, quanto aos fluxos de referência de 

média e alta complexidades para organização da assistência (VIEIRA, 2009). 

Figura 2 - Representação do fluxo de referência de média e alta complexidades em uma macrorregião de saúde. 

 

Fonte: Vieira, 2009. 

Além destes fluxos, há o fluxo de contrarreferência, que ainda é pouco praticado, mas 

que tem fundamental importância na boa gestão da saúde. Mas como definir tais fluxos? 

Referência é aquele fluxo em que o usuário do sistema de saúde é encaminhado para um 

atendimento de maior grau de complexidade. Já a contrarreferência é o fluxo inverso, aquele 

em que o usuário retorna para um nível de atenção de menor complexidade para dar seguimento 

ao tratamento. De acordo com Fratini (2008), a contrarreferência é fundamental para a 

integralidade da assistência e o usuário deve ser contrarreferenciado para a unidade de saúde 

mais próxima de seu domicílio. 
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Goldwasser (2016, p.7) afirma ainda que: 

“o fluxo do atendimento em saúde depende do quantitativo de serviços disponíveis, 

da demanda por esses serviços (portas de entrada), da liberação dos leitos (porta de 

saída) e da priorização na tomada de decisões, além de outros critérios técnicos, éticos, 

legais e sociais que influenciam a regulação do acesso. Quando há desequilíbrio entre 

esses fatores, formam-se as filas de espera.”  

Para institucionalizar processos e práticas de monitoramento e avaliação da gestão do 

SUS, tornando-o mais eficiente e eficaz, uma política deve ser assumida pelos governos. Nas 

questões da gestão da saúde, é importante ter modelos de avaliação que considerem a 

complexidade da ação e a logística relacionada ao seu processamento. Modelos sistêmicos são 

uma boa opção, pois contemplam itens básicos previstos na teoria de sistemas, como: as 

demandas (impulses), os recursos (inputs), o processo (process), os produtos (outputs), e os 

resultados (outcomes). As dimensões de análise devem apreender, de maneira simplificada, as 

estruturas, propriedades e atributos funcionais dos sistemas de saúde na forma de um modelo 

teórico (TAMAKI et al., 2012). Caracterizada pela interação entre diferentes atores em 

instituições com concepções e perspectivas diferentes, a gestão em saúde demanda um espaço 

de diálogo aberto e articulação (BERRETTA; LACERDA; CALVO, 2011). 

Argumenta-se que é a relação entre os níveis de atenção do SUS, o ponto estratégico 

para se operar as mudanças necessárias ao modelo de saúde vigente (GOTTEMS; PIRES, 

2009). O acesso aos serviços de média e alta complexidade ainda é analisado em poucos 

estudos, mas de acordo com Pinafo, Carvalho e Nunes (2016) aqueles o fizeram destacam 

dificuldades de articulação dos municípios com estes serviços, atribuindo talvez à fragmentação 

e a desorganização de serviços de saúde devido à falta de intercomunicação entre os sistemas 

de saúde.  

A gestão descentralizada da saúde ainda enfrenta o desafio de encontrar mecanismos 

que superem a fragmentação das estruturas municipais organizadas de modo muitas vezes 

estanque, induzindo iniquidades na qualidade e no acesso aos serviços, fato este que 

compromete a legitimidade do sistema (BRASIL, 2006). No SUS, de acordo com Santos e 

Campos (2015, p.444) “o processo de gestão anda a passos lentos, permitindo grande 

penetração do setor privado na saúde pública”. Dentre as questões estruturais e dinâmicas 

observadas em qualquer sistema de saúde, evidenciam-se o descompasso entre a oferta do 

sistema, a demanda e a escolha dos consumidores, que impõe necessidade de racionalizar a 

assistência à saúde que o livre mercado não é capaz de assegurar (FARIAS; MELAMED, 2003). 
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2.2 Regulação na saúde 

“A regulação é uma das funções essenciais do Estado em qualquer estágio de 

desenvolvimento, responsável, por definição, dentre outras questões, por regras e 

padrões de contratos necessários ao provimento e à prestação de serviços de alta 

relevância e qualidade para a sociedade. Do ponto de vista teórico, a regulação de 

qualquer sistema complexo visa manter suas diversas funções operativas dentro de 

balizas ou limites predeterminados para garantir que o sistema, no seu todo, atinja 

seus objetivos essenciais.” (FARIAS et al., 2011, p.1044) 

De acordo com Mendonça, Reis e Moraes (2006) “o conceito, as práticas e as finalidades 

da regulação em saúde não se encontram totalmente desenvolvidos”. Farias et al. (2011) 

acrescenta que regular é fundamental para que a equidade na assistência à saúde e para que os 

grandes objetivos sociais do sistema de saúde sejam garantidos, equilibrando as numerosas 

falhas de mercado e/ou falhas do governo que caracterizam esse setor. 

A Lei nº 8.080 ou Lei Orgânica da Saúde, de 1990, aborda os temas regulação, controle, 

avaliação e auditoria de forma genérica, remetendo ao “fiscalizar”, “controlar”, “avaliar”, 

“acompanhar”, “elaborar normas”, “regular”, sem defini-los, nem especificando os seus 

procedimentos e como será a sua operacionalização. As definições surgiram nas normas e 

portarias subsequentes e principalmente das práticas de gestões governamentais nos níveis 

federal, estadual e municipal (MENDONÇA; REIS; MORAES, 2006). 

Em 2006, a Portaria GM/MS - 399/2006 fundamentou o SUS, estabeleceu as Diretrizes 

Operacionais do Pacto pela Saúde e definiu regulação do acesso à assistência ou regulação 

assistencial como o “conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que intermedeiam a 

demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a estes”, com o objetivo central de tornar 

o acesso da população aos serviços de saúde, mais justo, equitativo e adequado às suas 

necessidades e ao potencial produtivo do sistema de saúde, garantindo presteza, qualidade e 

eficiência (SÃO PAULO, 2012). 

De acordo com Oliveira e Elias (2012), “a forma com que o conceito de regulação em 

saúde tem sido empregado no sistema de saúde brasileiro não é uniforme e revela, de fato, a 

configuração desse sistema”. Ainda de acordo com estes autores, é possível entender a 

regulação de duas maneiras: como o controle de acesso dos usuários aos serviços de saúde e 

como um ato de regulamentar e de elaborar regras. 

Magalhães Júnior (2002 apud FARIAS et al., 2011) chama atenção para o fato de gestão 

e regulação não serem a mesma coisa, mas serem complementares. Afirma que a regulação é 

um dos elementos constituintes da gestão e uma importante ferramenta para sua 
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operacionalização, tratando-a de duas maneiras: macrorregulação e a microrregulação, ou seja, 

“uma articulação e prática de mecanismos estratégicos de gestão que podem se estabelecer em 

bases sociais públicas, em bases políticas menores, em bases corporativas ou tecnocráticas ou 

ainda sintonizadas com os interesses privados do mercado” e “um olhar diretamente para a 

assistência, com recorte operacional e instrumental”. 

A regulação do Sistema de Saúde consiste em normas e leis que visam orientar, 

fiscalizar e monitorar as ações do SUS no que diz respeito aos serviços ofertados, recursos 

financeiros utilizados, vigilância da saúde para que os serviços sejam capazes de ofertar de 

forma universal e equitativa os serviços de saúde em todo o território nacional, respeitando a 

regionalização (BRASIL, 2008; OLIVEIRA; ELIAS, 2001).  

Em 2011, o Ministério da Saúde em parceria com o Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS) apresentou a aplicação dos instrumentos e estratégias de regulação em 

duas dimensões: regulação social e econômica, e regulação gerencial. A segunda dimensão, 

operacional e voltada para a aplicação de mecanismos pelos quais se atinge os objetivos do 

SUS, enfatiza eficiência e efetivo gerenciamento dos recursos humanos e materiais e pode ser 

organizada em regulação da qualidade e eficiência da atenção, regulação do acesso, regulação 

dos prestadores, regulação da oferta de insumos e tecnologias, e regulação da força de trabalho. 

A regulação do acesso é entendida como aquela que define os protocolos assistenciais e fluxos 

assistenciais, monitoramento e avaliação das referências, e integração das ações e serviços 

(BRASIL, 2011). 

De acordo com Mendonça, Reis e Moraes (2006) a regulação em saúde divide-se em 

três tipos: regulação sobre sistemas de saúde, regulação da atenção à saúde e regulação do 

acesso à assistência, relacionando-se entre si como mostra a FIGURA 3. 

Figura 3 - Tipos de regulação na saúde 

 

Fonte: Mendonça; Reis; Moraes, 2006. 
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Em 2008, a portaria nº 1.559 (BRASIL, 2008, p.1) instituiu a Política Nacional de 

Regulação do Sistema Único de Saúde e apresentou estas três dimensões de atuação da 

regulação do sistema da seguinte maneira: 

“I - Regulação de sistemas de saúde: tem como objeto os sistemas municipais, 

estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, 

definindo a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação 

da Atenção à Saúde e executando ações de monitoramento, controle, avaliação, 

auditoria e vigilância desses sistemas; 

II - Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo de Compromisso de Gestão do 

Pacto pela Saúde; tem como objetivo garantir a adequada prestação de serviços à 

população e seu objeto é a produção das ações diretas e finais de atenção à saúde, 

estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus 

respectivos gestores públicos, definindo estratégias e macrodiretrizes para a 

Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, também 

denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços executando 

ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da 

assistência à saúde no âmbito do SUS; e 

III - Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso ou 

regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento 

e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos 

seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas 

unidades operacionais e esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo 

autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de 

risco e demais critérios de priorização.” 

Em outras palavras, a regulação do acesso à saúde, objeto de estudo deste trabalho, deve 

ser capaz de analisar todos os serviços disponíveis em sua respectiva regional de saúde, as 

principais demandas eletivas, de urgência e emergência, critérios de prioridades e protocolos 

de encaminhamentos no intuito de tornar a resposta à demanda mais eficiente e otimizar os 

recursos financeiros e humanos envolvidos (BRASIL, 2006a, 2008). 

Ainda de acordo com a portaria nº 1.559 (BRASIL, 2008), a regulação do acesso à 

assistência, contempla as seguintes ações: regulação médica da atenção pré-hospitalar e 

hospitalar às urgências; controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e 

procedimentos especializados; padronização das solicitações de procedimentos por meio dos 

protocolos assistenciais; e o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis 

de complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e 

protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor 

estadual, expressa na coordenação do processo de construção da programação pactuada e 

integrada da atenção em saúde, do processo de regionalização, do desenho das redes. 

Como atribuições da regulação do acesso à assistência tem-se garantir o acesso aos 

serviços de saúde de forma adequada; garantir os princípios da eqüidade e da integralidade; 

fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e 
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profissionais de saúde; elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação; diagnosticar, 

adequar e orientar os fluxos da assistência; construir e viabilizar as grades de referência e 

contrarreferência; capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde; 

subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde; subsidiar o 

processamento das informações de produção; e subsidiar a programação pactuada e integrada 

(BRASIL, 2008). 

Após a instituição de leis e normas regulamentadoras do Sistema Único de Saúde 

brasileiro, é nítido o aumento da responsabilidade gerencial dos Estados e municípios na área 

da saúde. No Estado de São Paulo o processo regulatório ocorre desde 1990, a princípio nas 

áreas de urgência e emergência, com ampliação ainda incipiente para outras áreas da 

assistência. Em dezembro de 2011, a Comissão Intergestores Bipartite do Estado aprovou as 

Diretrizes para a Regulação da Assistência com o intuito de desenvolver a regulação do Estado 

como caminho para minimizar as dificuldades de acesso aos serviços de saúde no Sistema 

Único de Saúde do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2012).  

De acordo com as Diretrizes para a Regulação da Assistência, é responsabilidade do 

Estado apoiar os municípios no desenvolvimento de sua capacidade de regulação. A regulação 

é função do Estado em cada uma das esferas de governo (federal, estadual e municipal) e seu 

conceito pode envolver as seguintes dimensões: a elaboração de regulamentos legais 

facilitadores ou limitadores da produção de bens e serviços de saúde denominada regulação 

sobre sistemas de saúde; o desenvolvimento de ações meio para o controle da produção dos 

bens e serviços de saúde, tais como a fiscalização, controle, avaliação e auditoria denominada 

de regulação da atenção à saúde; a organização, controle, gerenciamento e a priorização do 

acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, denominada regulação assistencial ou de 

acesso. Esta regulação deve ser realizada por meio de cogestão da central municipal (se existir) 

e do Complexo Regulador da RRAS correspondente, podendo existir diferentes modalidades 

de articulação, conforme pactuação prévia entre os gestores envolvidos (SÃO PAULO, 2012). 

Ainda, de acordo com este documento, o Complexo Regulador Regional tem como 

atribuições: definir as redes temáticas prioritárias que serão escopo da central; mapear todos os 

recursos de saúde sob gestão estadual e municipal das redes temáticas definidas; pactuar fluxos 

e protocolos destas redes; mapear as portas hospitalares estratégicas para urgência dos hospitais 

sob gestão estadual e municipal com abrangência regional, que deverão disponibilizar sua oferta 

ao complexo regional; promover a inclusão da oferta de todos os serviços sob gestão estadual 
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no atual sistema de informação- Portal CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de 

Saúde), na perspectiva de articulação e interface com os demais sistemas de informação já 

existente (Sistema Nacional de Regulação – SISREG; Sistema Integrado de Gestão da 

Assistência à Saúde - SIGA e outros); operacionalizar os recursos da região por intermédio de 

sistema de informação; analisar regularmente todos os dados compilados e compartilhá-los de 

maneira que se possa programar ações e corrigir distorções; operar em cogestão com os 

complexos reguladores municipais; acionar o complexo regulador estadual quando esgotada 

capacidade de resolução das demandas no âmbito das RRAS (SÃO PAULO, 2012).  

As centrais de Regulação de Saúde, neste panorama organizacional, são responsáveis 

por avaliar as necessidades dos usuários e direcionar dentro da regional de saúde de abrangência 

para o serviço que melhor atende à demanda solicitada, levando em consideração se a demanda 

é urgência, emergência ou prioridade eletiva (BRASIL, 2002).   

A regulação no Sistema Único de Saúde surge como resposta ao avanço organizacional 

e se estrutura em eixos fundamentais, como fazer dos contratos de prestação de serviços pactos 

entre gestores e prestadores; qualificar as atividades de controle assistencial e da avaliação da 

Atenção à Saúde; implementar a regulação do acesso por meio dos complexos reguladores e 

capacitar os quadros estratégicos gerenciais do SUS (SÃO PAULO, 2012). 

Mendonça, Reis e Moraes (2006) destacam que o termo “regulação”, como regulação 

do acesso à assistência, só ganhou espaço a partir da NOAS 01/2002, quando passou a se 

disseminar no âmbito do SUS. A NOAS define a regulação assistencial como a 

“disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma 

equânime, ordenada, oportuna e qualificada” que “deverá ser efetivada por meio de complexos 

reguladores que congreguem unidades de trabalho responsáveis pela regulação das urgências, 

consultas, leitos e outros que se fizerem necessários” (BRASIL, 2002).  

Ainda que essa norma não tenha trazido avanços significativos para adequação regional 

dos processos de descentralização em curso, devido à rigidez técnica, é inegável que estimulou 

o planejamento regional no âmbito dos Estados (VIANA; LIMA; FERREIRA, 2010). Mas, 

como afirma Mendonça; Reis e Moraes (2006), o Estado não é o único sujeito da regulação, há 

também os sujeitos coletivos da sociedade civil, organizações não governamentais, segmentos 

do capital, corporações de profissionais, entre outros. A regulação ocorre também na sociedade 

civil e no mercado por meio da concorrência ou do monopólio. 
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2.3 Regulação e regionalização em saúde no Estado de São Paulo 

No Estado de São Paulo, as Diretrizes para a Regulação da Assistência (SÃO PAULO, 

2012b, p. 2) traz entre as possíveis ações da regulação assistencial ou de acesso a saúde:  

“o mapeamento dos recursos existentes identificando as unidades solicitantes e as 

executantes; a pactuação de fluxos e protocolos, com priorização de riscos, a serem 

utilizados pela atenção básica para encaminhamento aos serviços de maior densidade 

tecnológica; a regulação médica da atenção pré-hospitalar e inter-hospitalar das 

urgências; o controle e priorização dos leitos disponíveis, da agenda de consultas e 

exames especializados; a padronização dos mecanismos e formas de solicitações de 

internações, consultas, exames e terapias especializadas, inclusive, quando necessário, 

por meio de protocolos assistenciais; a organização de fluxos de referência e 

contrarreferência entre unidades, municípios e regiões, conforme pactuações de 

protocolos assistenciais padronizados; o fornecimento de subsídios para o 

planejamento com a explicitação de vazios assistenciais e escassez de oferta; 

organização e regulação do transporte sanitário.”  

Por ser um processo dinâmico, a regulação carece de monitoramento, revisões e 

atualizações periódicas de modo a subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e 

auditoria do SUS (SÃO PAULO, 2012b). Para tanto, a Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo criou, em 2011, a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), 

importante ferramenta de gestão do sistema de saúde pública no Estado de São Paulo que 

congrega as ações voltadas para a regulação do acesso na área hospitalar e ambulatorial, 

contribuindo para a integralidade da assistência, propõe o ajuste da oferta assistencial 

disponível às necessidades imediatas do cidadão, permite a total visibilidade da situação da rede 

assistencial nas diversas regiões de saúde e o acompanhamento de suas atividades, 

disponibilizando relatórios e indicadores (SÃO PAULO, 2017).  

A CROSS é um recurso que gere todas as regiões de saúde do Estado de São Paulo, mas 

nem sempre foi assim. A discussão a respeito da regionalização como estratégia de 

descentralização da gestão da saúde no Brasil tem início ainda nos anos 1980, com propósitos 

de otimização da capacidade instalada, racionalização da assistência, economias de escala, 

integração de sistemas municipais e superação de barreiras e diferenciais de acesso. Estas ações 

reforçavam a autonomia local na gestão de iniciativas de associação intermunicipal em alguns 

momentos, e em outros reforçavam a hierarquização assistencial por meio de regulação federal 

e comando dos Estados (RIBEIRO; TANAKA; DENIS, 2017). Mas foi a partir das Normas 

Operacionais Básicas (NOBs) e das Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS), com 

base nos objetivos do sistema, que a regionalização passou a ser definitivamente adotada como 

estratégia para o aprimoramento do processo de descentralização. Houve, portanto, uma 
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reorganização no processo de gestão a partir de um rearranjo das regiões de saúde (BRASIL, 

2001). 

No Estado de São Paulo, em 1995, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) foi 

reestruturada. Os 62 Escritórios Regionais de Saúde (ERSAs) que existiam até então foram 

substituídos pelo modelo das Direções Regionais (DIRs), que passaram a ser apenas 24 com 

uma orientação de municipalização da rede básica e tendo em vista uma coordenação mais 

técnica do processo de gestão estadual. Contudo, as especificidades de cada região ainda não 

eram consideradas. Em 2006, por meio do decreto nº 51.433, de 28 de dezembro, uma nova 

configuração surge, as DIRs se transformam em 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRSs) 

(FIGURA 4), com o intuito de melhor atender às demandas de cada região e às ações da SES, 

como planejamento regional, coordenação e articulação dos sistemas municipais, além de apoio 

aos municípios na organização de sua rede básica (MELLO; IBAÑEZ; VIANA, 2011). Os 

DRSs, atualmente, são responsáveis por coordenar as atividades da Secretaria de Estado da 

Saúde no âmbito regional e promover a articulação intersetorial, com os municípios e 

organismos da sociedade civil (SÃO PAULO, 2012a). 

Figura 4- Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: São Paulo, 2012a.  
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De acordo com o artigo 4º do decreto nº 51.433 (SÃO PAULO, 2006, p.2), os DRSs 

têm por finalidades:  

“contribuir para a qualidade de vida da população das respectivas regiões, 

coordenando, articulando, organizando e gerenciando o sistema de saúde local e 

regional; identificar a necessidade de compra de serviços de saúde; promover a 

articulação dos sistemas metropolitanos de saúde; avaliar, acompanhar e estabelecer 

a cooperação técnica dos sistemas de saúde; e tornar disponíveis e dar publicidade às 

informações de saúde e gerenciais que viabilizem o controle social do desempenho do 

sistema de saúde.” 

Em 2011, em mais uma tentativa de entregar ao cidadão uma gestão de saúde melhor e 

atendendo à orientação do Governo Federal do final do ano de 2010, portaria nº 4.279 a respeito 

da organização das redes de atenção à saúde, considerando a diversidade territorial, a 

complementariedade entre as regiões e a integralidade da atenção a saúde, a Secretarial Estadual 

de Saúde de São Paulo, através da Deliberação Bib-36 (SÃO PAULO, 2011) criou as 17 Redes 

Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) do Estado de São Paulo (QUADRO 1). 

Quadro 1 - Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo. 

RRAS Regiões de Saúde 
Nº de 

municípios 

População 

(IBGE 2010) 

1 Grande ABC  7 2.551.328 

2 Guarulhos, Alto do Tietê 11 2.663.739 

3 Franco da Rocha 5 517.675 

4 Mananciais 8 986.998 

5 Rota dos Bandeirantes  7 1.710.732 

6 São Paulo  1 11.253.503 

7 Baixada Santista e Vale do Ribeira  24 1.937.702 

8 Itapeva, Itapetininga, Sorocaba 48 2.243.016 

9 Lins, Bauru, Jaú, Vale do Jurumirim, Polo Cuesta 68 1.624.623 

10 Adamantina, Tupã, Assis, Marília, Ourinhos 62 1.068.408 

11 
Alta Paulista, Extremo Oeste Paulista, Alta Sorocabana, Alto 

Capivari, Pontal do Paranapanema 
45 722.192 

12 

Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, São José 

do Rio Preto, José Bonifácio, Catanduva, dos Lagos do DRS 

II, Central do DRS II, dos Consórcios do DRS II 

142 2.192.094 

13 

Alta Mogiana, Três Colinas, Alta Anhanguera, Vale das 

Cachoeiras, Aquífero Guarani, Horizonte Verde, Centro Oeste 

do DRS III, Norte do DRS III, Central do DRS III, Coração do 

DRS III, Sul de Barretos, Norte de Barretos 

90 3.307.320 

14 Araras, Rio Claro, Limeira, Piracicaba 26 1.412.584 

15 Rio Pardo, Mantiqueira, Baixa Mogiana, Oeste VII, Campinas  42 3.577.072 

16 Bragança, Jundiaí  20 1.128.619 

17 Circuito da Fé, Região Serrana, Litoral Norte, Alto V. Paraíba 39 2.264.594 
Fonte: SÃO PAULO, 2011. 
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Segundo Bombarda (2012, p.5), as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS): 

“são 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 da atenção à saúde em um determinado 

território.”   

Em junho de 2012, o Conselho Estadual de Saúde promoveu o Seminário "A 

Regionalização no Estado de São Paulo" e apresentou aos Conselheiros Estaduais e Municipais 

de Saúde o processo de implantação das RRAS (FIGURA 5) (SÃO PAULO, 2018).  

Figura 5 - Distribuição Geográfica das Redes Regionais de Atenção à Saúde - Março 2012. 

 

Fonte: Bombarda, 2012. 

O Departamento Regional de Saúde XIII, de Ribeirão Preto e objeto de estudo deste 

trabalho, compõe a RRAS 13 somando-se aos Departamentos Regionais de Saúde de 

Araraquara (DRS III), Barretos (DRS V) e Franca (DRS VIII), como mostra a FIGURA 6. 

Localizada na macrorregião Nordeste do Estado de São Paulo, a RRAS 13 engloba 90 

municípios agregados em 12 diferentes regiões de saúde abrangendo uma população total de 

3.307.320 habitantes, segundo SÃO PAULO (2011). Cada DRS é ainda subdividido em 

microrregiões, que no caso do DRS XIII corresponde às microrregiões do Aquífero Guarani, 

do Horizonte Verde e do Vale das Cachoeiras, totalizando 26 municípios. É importante registrar 
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que 84,4% dos municípios são menores que 50.000 habitantes (40% menores que 10.000 

habitantes e 44,4% na faixa de 10 a 49.000 habitantes), o que impactará diretamente na gestão 

da saúde local (SÃO PAULO, 2012c). Os 26 municípios são: Altinópolis, Barrinha, Batatais, 

Brodowski, Cajuru, Cássia dos coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, 

Jaboticabal, Jardinópolis, Luís Antônio, Monte alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão 

Preto, Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, Santo 

Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho (SÃO PAULO, 2018). 

Figura 6 - Divisão geográfica da RRAS 13 – DRSs de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. 

 
Fonte: São Paulo, 2012c. 

A logística para orientar o acesso e o fluxo dos usuários nas malhas das redes pressupõe 

meios de identificação individual das pessoas, melhor conhecimento das famílias e das 

condições clínicas dos usuários e cadastramento dos profissionais e prestadores de serviço. 

Além disso, define as normas para regular o acesso e o fluxo dos usuários, com destaque para 

a utilização de protocolos técnico-assistenciais (SILVA, 2011). 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo são abordados os aspectos relativos à caracterização do método de 

pesquisa, incluindo as técnicas de coleta de dados, a maneira que os dados coletados foram 

analisados e como a modelagem organizacional, por meio da metodologia EKD, auxiliou neste 

processo. 

3.1 Caracterização do método de pesquisa 

Esta é uma pesquisa que, de acordo com Turrioni e Mello (2012) pode ser classificada 

como aplicada, pois tem como finalidade gerar conhecimentos para aplicação prática, 

direcionados à resolução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais. 

A pesquisa, de acordo com seus objetivos, é considerada exploratória, pois visa 

proporcionar maior conhecimento acerca de um fato até então pouco explorado e descreve os 

fenômenos da realidade estudada, por meio de pesquisas bibliográficas, levantamento de dados, 

entrevistas e estudo de caso (GIL, 2008). Este tipo de pesquisa tem a finalidade de proporcionar 

mais familiaridade com o tema, conhecimento mais profundo com o campo de estudo e 

amadurecimento das abordagens temáticas (MARCONI; LAKATOS, 2017) e deve ser utilizada 

quando o tema não se encontra bem formulado ou é emergente (MIGUEL; SOUSA, 2012). O 

conhecimento a respeito do processo de regulação de vagas de consultas eletivas do SUS ainda 

é escasso e pouco encontrado na literatura científica. 

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa, foi 

elaborado um referencial teórico atualizado sobre os temas Sistema Único de Saúde (Unified 

Health System); modelagem organizacional (organizational modeling); regulação de consultas 

eletivas. Também foi realizado um estudo de caso no Departamento Regional de Saúde XIII do 

Estado de São Paulo, com o intuito de por meio da modelagem organizacional apresentar o 

processo de regulação de vagas eletivas deste departamento analisando-o mediante os 

princípios propostos pelo SUS. 

O estudo de caso, segundo Yin (2015), é uma investigação empírica que contextualiza 

situações reais em estudos aprofundados, sendo aplicado em circunstâncias que não exigem 

controle do pesquisador sobre eventos comportamentais e foca em acontecimentos 

contemporâneos, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos, assim como em resposta às questões “como” e “por que” de um 

determinado acontecimento. É também caracterizado por ter a capacidade de lidar com uma 



41 

 

 

 

ampla variedade de evidências, dentre as quais observação direta e série sistemática de 

entrevistas. Ainda, segundo Yin (2015), quando pesquisadores têm oportunidades de desvendar 

alguns fenômenos predominantes previamente inacessíveis à observação científica, as 

condições justificam a utilização de um estudo de caso único, tendo como base sua natureza 

reveladora. É, portanto, uma abordagem adequada a proposta deste trabalho. 

Complementando, Voss, Tsikriktsis e Fronhlich (2002) que a aplicação de estudos de 

caso em pesquisas nas áreas de gerenciamento tem sido bastante frequente, já que instiga a 

exposição dos problemas reais e a tentativa de solucioná-los, fomentando a participação de 

todos os membros e níveis distintos da organização. Na busca da validade e confiabilidade da 

pesquisa, foi feita uma triangulação de fontes de dados ou triangulação de dados, presente no 

protocolo do estudo de caso, como mostra o QUADRO 2 (YIN, 2015).  

Quadro 2 - Protocolo do estudo de caso. 

Tipo de pesquisa Exploratória. 

Questões de 

pesquisa 

• Como é o processo de regulação de vagas eletivas no Departamento 

Regional de Saúde XIII? 

• Como o processo de regulação de vagas eletivas do Departamento 

de Saúde XIII atende aos princípios propostos pelo Sistema Único 

de Saúde brasileiro? 

Unidade de análise Departamento Regional de Saúde XIII. 

Validade interna do 

constructo 

• Revisão bibliográfica sobre o tema explorado 

• Realização de entrevista semiestruturada (gravada) 

• Elaboração do roteiro de entrevistas com base na revisão 

bibliográfica realizada e nas questões-guias propostas pela 

metodologia 4EM. 

Validade externa 

do constructo 

• Representatividade da região de responsabilidade do DRSXIII na 

área da saúde pública 

• Número reduzido de publicações científicas sobre o tema 

Confiabilidade 

• Utilização de protocolo do estudo de caso 

• Consulta a profissionais da área da saúde envolvidos no processo 

de regulação de vagas atual do DRS XIII 

Fonte: Adaptado de YIN (2015). 
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As informações coletadas na revisão de literatura ou pesquisa bibliográfica serviram 

como base para o desenvolvimento dos modelos da regulação de vagas eletivas do DRS XIII 

por meio da metodologia de modelagem EKD (Enterprise Knowledge Development). As bases 

de dados pesquisadas foram Web of Science, SCOPUS, Lilacs (Literatura Latino-Americana em 

Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e o Dedalus da Universidade 

de São Paulo, escolhidas em função de seu amplo acesso e impacto na comunidade acadêmica 

internacional. A busca bibliográfica foi encerrada em 11 de julho de 2017, e foram selecionados 

artigos de jornais/periódicos e reviews a partir do ano 1990, ano escolhido devido ao início do 

Sistema Único de Saúde ter ocorrido no ano anterior. As palavras-chave utilizadas nas buscas 

foram adquiridas em publicações anteriores e são apresentadas na TABELA 1 com os 

respectivos resultados de cada base de dados consultada, totalizando 4.044.476 trabalhos 

científicos em todas as bases de dados consultadas. A seleção dos artigos que contribuíram 

diretamente para a revisão de literatura deste trabalho baseou-se na combinação das palavras-

chave e no conteúdo apresentado nos resumos. 

Tabela 1– Resultados das pesquisas nos bancos de dados Web of Science, Scopus, Lilacs, SciELO, PubMed e 

base de dados da Universidade de São Paulo - Dedalus. 

Palavras-chave 

Banco de Dados 

Web of 

Science 
Scopus Lilacs Scielo 

Pubmed/ 

Medline 
USP/Dedalus 

      

Regulation (tópico) 860508 1451528 4289 5184 1431534 154 127 

Regulation (título) 179823 0 0 0 0 111 127 

“Unified health 

system” 
710 1066 2298 1687 681 48 44 

“Regulatory systems” 3169 8672 20 37 4369 0 0 

Appointments 15165 24177 545 588 20019 15 14 

“Specialist medical 

appointments” 
2 3 3 2 2 0 0 

“Government 

regulations” 
964 20065 3310 20 292 0 0 

Regulation AND 

“Unified health 

system” 

24 30 98 47 115 0 0 

“Regulatory systems” 

AND “Unified health 

system” 

1 2 1 4 1 0 0 

Regulation AND 

Appointments 
165 415 9 9 2175 0 0 
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Regulation AND 

“Specialist medical 

appointments” 

1 2 1 1 1 0 0 

“Regulação de 

consultas eletivas” 
- - - - - 1 1 

Total 1060532 1505960 10574 7579 1459189 329 313 

Fonte: Autora. 

É importante destacar que no caso específico da base de dados Pubmed/Medline, devido 

a grande quantidade de artigos e reviews encontrados na busca pelos termos “Regulation” AND 

“Appointments”, o termo “Brazil” foi adicionado e novos filtros foram aplicados: apenas artigos 

de jornais, textos completos, pesquisas realizadas com humanos e inseridos no Medline. Após 

análise dos títulos e resumos, o número de artigos pertinentes ao tema deste trabalho foi 

reduzido para um total de 109 trabalhos científicos, como mostra a TABELA 2. 

Tabela 2 – Resultados das pesquisas nos bancos de dados Web of Science, Scopus, Lilacs, SciELO, PubMed e 

base de dados da Universidade de São Paulo - Dedalus após leitura dos resumos 

Palavras-chave 

Banco de Dados 

Web of 

Science 
Scopus Lilacs Scielo 

Pubmed/ 

Medline 

USP/Dedalus 

Dissertações Teses 

Regulation AND 

“Unified health 

system” 

11 7 25 9 25 0 0 

“Regulatory systems” 

AND “Unified health 

system” 

Repetido Repetidos 0 0 0 0 0 

Regulation AND 

Appointments 
4 7 4 3 11 0 0 

Regulation AND 

“Specialist medical 

appointments” 

Repetido Repetidos Repetido 1 0 0 0 

“Regulação de 

consultas eletivas” 
- - - - 0 1 1 

TOTAL 15 14 29 13 36 1 1 

Fonte: Autora. 
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No desenvolvimento do estudo de caso, planejou-se sua execução. O DRSXIII foi 

escolhido como unidade de análise devido a sua importância para o setor de saúde na região, 

pela conveniência da realização da pesquisa e proximidade geográfica com a Escola de 

Engenharia de São Carlos - USP. Ribeirão Preto é uma região considerada referência em 

diversas especialidades médicas e atende cidadãos provenientes de diversas regiões do Brasil. 

Foi feito um primeiro contato pessoal com os responsáveis pela gestão do DRSXIII na época, 

o diretor Dr. Ronaldo Dias Capelli e a diretora do Núcleo de Regulação, a enfermeira Juliana 

Vanessa de Souza e identificou-se a necessidade e o valor da realização desta pesquisa. 

Como trata-se de uma pesquisa com atores e recursos do setor de saúde, é fundamental 

que o projeto de pesquisa seja submetido à avaliação de um comitê de ética. Esta pesquisa foi 

submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Saúde Escola da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, conforme processo CAAE 74858417.7.0000.5414 

(ANEXO A) por meio da Plataforma Brasil e aprovado três meses após sua submissão.  

Com a aprovação da pesquisa pelo comitê de ética, foram agendadas as entrevistas com 

atores estratégicos do processo de regulação de vagas eletivas do DRSXIII, definindo local e 

horário. A diretora do Núcleo de Regulação na época, a enfermeira Juliana Vanessa de Souza 

e a diretora do Centro de Planejamento e Avaliação de Saúde, a assistente social Vera Lucia de 

Jesus, foram entrevistadas por estarem em contato direto com o processo de regulação de vagas 

eletivas do DRSXIII a partir de entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A) que seguiram um 

roteiro pré-definido baseados nas questões-guias propostas pela metodologia EKD para cada 

um dos modelos (ANEXO B) - conforme Termos de Consentimento Livre e Esclarecido no 

ANEXO C. As respostas destas entrevistas e a pesquisa às fontes secundárias de informações 

permitiram a modelagem organizacional do processo de regulação de vagas eletivas do DRS 

XIII. As fontes secundárias utilizadas foram os documentos oficiais e legislações existentes 

sobre a gestão do Sistema Único de Saúde e a regulação de vagas na saúde no Brasil, no Estado 

de São Paulo, na região de responsabilidade do DRSXIII e informações presentes na CROSS, 

como acesso aos formulários, listas de espera de consultas eletivas e procedimentos médicos. 

Para a coleta de dados foram realizadas cinco visitas ao DRSXIII. Durante as 

entrevistas, buscou-se obter dados relacionados à estrutura do DRSXIII, sua organização, seus 

objetivos, metas, políticas e processos com o objetivo de levantar informações sobre suas 

atividades operacionais, seus facilitadores, dificultadores, documentação, entre outros dados 

diretamente relacionados ao processo de regulação de vagas de consultas eletivas. 
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Para validar a pesquisa e a modelagem do processo de regulação de vagas eletivas do 

DRS XIII foi elaborado o protocolo do estudo de caso e foram consultados profissionais da área 

de modelagem organizacional, o Prof. Dr. Marcel Andreotti Musetti, o Prof. Dr. Fábio Müller 

Guerrini e o Prof. Dr. Gustavo Silveira de Oliveira e da área de gestão da saúde, a diretora da 

Assessoria Técnica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(HCFMRP), referência como prestador de serviços de nível terciário na região de Ribeirão 

Preto, Dra. Maria Eulália Lessa do Valle Dallora e os próprios funcionários entrevistados do 

Departamento Regional de Saúde XIII, que participam diretamente do processo. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa para a modelagem organizacional foi a EKD 

(Enterprise Knowledge Development) que, de acordo com Pádua, Cazarini e Inamasu (2004), 

facilita a aquisição do conhecimento da estrutura organizacional e estratégica, além de auxiliar 

na captura dos requisitos organizacionais. Tendo em vista que esta pesquisa tem como objetivo 

analisar o processo de regulação de vagas eletivas do DRSXIII e os princípios do Sistema Único 

de Saúde, é importante que se tenha uma visão estratégica deste processo e esta metodologia 

proporciona esta visão. 

A análise dos resultados obtidos baseou-se na análise do conteúdo gerado, de modo a 

confrontar as informações obtidas com o conteúdo previsto na revisão de literatura previamente 

realizada a respeito do Sistema Único de Saúde e os princípios propostos por este sistema. Além 

disso, um novo modelo organizacional foi proposto e poderá ser utilizado para a gestão do 

conhecimento no Departamento Regional de Saúde XIII. 

3.2 Modelagem Organizacional  

Antes de definir modelagem organizacional e seus objetivos, fundamental no método 

adotado nesta pesquisa, é importante lembrar dos “três elementos capacitadores” que, de acordo 

com Porter e Teisberg (2007), auxiliam os prestadores de serviço em saúde a trabalhar com 

“imperativos estratégicos e organizacionais”: a abordagem sistemática para identificação e 

análise dos processos, seguida pela tecnologia da informação e pelo uso de processos 

sistemáticos para o desenvolvimento de conhecimento.  

Segundo Checkland (1981 apud GUERRINI et al., 2014), na abordagem sistêmica ou 

sistemática o problema deve ser inserido em um contexto mais abrangente para que ele possa 

ser compreendido como problema não estruturado apreendido no mundo real, passando pelas 

fases de estruturação, identificação das variáveis e conceitos relevantes no nível abstrato, até a 
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contraposição do empírico com a teoria e a sistematização de ações de melhoria. A partir do 

pensamento sistêmico identificam-se as definições relevantes, os modelos conceituais e faz-se 

uma contraposição entre os modelos conceituais e o problema expresso para propor 

sistematizações e ações de melhoria relativas ao problema. 

A modelagem organizacional pode ser entendida como uma evolução da teoria de 

sistemas com o intuito de buscar meios de representar as relações entre processos, atores e 

recursos na organização. Em outras palavras, busca transformar o conhecimento tácito 

(subjetivo, adquirido ao longo da vida e desenvolvido com a prática) em conhecimento explícito 

(sistematizado, armazenado, documentado e que pode ser reutilizado). Ela materializa o projeto 

da organização a partir de uma visão sistêmica, em que os objetivos organizacionais são 

definidos pelos atores responsáveis por gerir e executar os processos, atores estes que utilizam 

recursos e definem as regras de negócio que apoiam a execução dos objetivos e disparam os 

processos. A integração destes elementos permite a captura de requisitos organizacionais para 

o desenvolvimento de sistemas de informação (GUERRINI et al., 2014). 

A partir da modelagem organizacional, é possível descrever um conjunto de fenômenos 

abstratos ou concretos de forma estruturada e de uma maneira formal. Descrever, modelar e 

desenhar são técnicas essenciais à compreensão humana, ao raciocínio e à comunicação 

(SANDKUHL et al., 2014). Mancuso e Edelweiss (1999) apontam como um dos principais 

motivos para construir a especificação de uma organização, por meio de sua modelagem, o fato 

de poder melhor compreendê-la, com vistas a identificar problemas e procurar soluções que 

melhorem o seu desempenho organizacional, tais como aumentar a velocidade das tarefas, 

reduzir custos e otimizar a qualidade dos serviços. Pádua (2012) acrescenta ainda que a 

modelagem deve responder a questões como “por que”, “o que”, “quem”, “qual”, “quando”, 

“onde” e “como”. Ela também possibilita documentar os processos administrativos da 

organização de forma sistemática sob diferentes domínios de conhecimento e compreender a 

relação entre as diferentes perspectivas do processo decisório da organização (GUERRINI et 

al., 2014).  

As organizações, por meio das técnicas de modelagem organizacional são representadas 

a partir de modelos que facilitam a obtenção das especificações de requisitos funcionais e não 

funcionais, bem próximos dos requisitos reais da organização (PÁDUA; CAZARINI, 2002). 

Os modelos organizacionais estão baseados nos processos de negócio. A visão por processos 

de negócios permite identificar as políticas de gerenciamento, fluxos de documentação e de 
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processos operacionais, de manufatura, administrativos e regulamentações. A partir do modelo, 

os participantes poderão facilmente abordar questões e fenômenos relacionados com sua parte 

do negócio e ver o impacto de suas decisões ou conhecer os requisitos para a cultura e o 

aprendizado organizacional (GUERRINI et al., 2014). 

O modelo organizacional é uma representação da estrutura, atividades, processos, 

informações, recursos, pessoal, comportamento, objetivos e restrições das empresas comerciais, 

governamentais ou de outra natureza, a fim de auxiliar a compreender as complexas interações 

entre organizações e pessoas. Cada organização tem sua missão, seus objetivos e seus 

processos, e é importante condicionar a sistematização desses processos por meio de 

metodologias de modelagem organizacional (ALENCAR, 1999 apud GUERRINI et al., 2014). 

O modelo organizacional, com seus respectivos submodelos, fornece ao tomador de decisão 

uma representação mais uniforme da organização, favorecendo compreendê-la e dando apoio 

para o desenvolvimento de novas áreas, além de contribuir para o monitoramento e controle de 

seus processos (VERNADAT, 1996 apud GUERRINI et al., 2014).  

Bubenko Jr., Pesson e Stirna (2001) chamam atenção para o efeito que a modelagem 

causa nos participantes, favorecendo um melhor entendimento das partes essenciais do negócio, 

buscando soluções para problemas práticos ou chegando a um consenso sobre questões que 

antes eram difíceis de serem compreendidas, o que torna o modelo uma ferramenta efetiva para 

melhorar tanto a comunicação quanto o aprendizado organizacional. 

A modelagem deve atingir os objetivos de entendimento, passando pelo aprendizado, 

pela documentação e finalizando com alguma melhoria, em um ciclo constante de melhoria 

contínua (VALLE; OLIVEIRA, 2012). Para tanto, algumas técnicas e metodologias podem ser 

utilizadas para a modelagem organizacional e o mapeamento dos processos destas 

organizações. As principais técnicas são: fluxograma de processo, service blueprint, mapa do 

processo, IDEF (Integration Aided Manufacturing Definition) e SADT (Structured Analysis 

and Design Technique), que serão apresentadas brevemente no QUADRO 3 (MELLO et al., 

2010). Já as principais metodologias são a BPMN (Business Process Management Notation) e 

a EKD, atualizada para 4EM (For Enterprise Modeling). 
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Quadro 3 - Características das técnicas de modelagem de processos. 

TÉCNICA CARACTERÍSTICAS AUTORES 

Fluxograma de 

processo 

Uma das técnicas mais utilizadas, a partir dela 

é possível descrever de forma simples e direta 

a ordem de execução das atividades de um 

processo e saber quais podem ser realizadas em 

paralelo. Os diferentes símbolos representam 

as diversas operações possíveis dentro do 

processo. 

MELLO et al., 2010;  

Service 

blueprint 

Com origem nos fluxogramas, mas com o 

diferencial de considerar a interação com o 

cliente, fundamental em operações de serviços 

com diferentes formas de aplicação.  

MELLO et al., 2010; 

Mapa dos 

processos 

Derivada do Service Blueprint, passa a 

envolver o processo como um todo e busca 

descrever a lógica do serviço. Embora seja 

mais abrangente em relação à gestão, não 

acrescenta muito no tocante à análise de 

processos.   

MELLO et al., 2010; 

SANTOS, 2000; 

IDEF 

(Integration 

Aided 

Manufacturing 

Definition) 

Composta por uma família de sete técnicas, 

IDEF0 ao IDEF6, e ainda o IDEF1x. Aborda o 

mapeamento de processos de maneira 

hierárquica, decompondo-o ao nível das 

atividades. É mais completo que o fluxograma, 

pois mostra as entradas, as saídas, os controles 

e os recursos necessários para aquele processo 

ocorrer. 

 

MELLO et al., 2010; 

FÜLSCHER; POWELL, 

1999; 

SADT 

(Structured 

Analysis and 

Bastante semelhante ao IDEF, é utilizado para 

mapear as operações de linha de retaguarda. A 

partir de algumas questões estratégicas que 

MELLO et al., 2010; 
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Design 

Technique) 

essa técnica propões, é possível ter uma visão 

mais analítica, estratégica do processo.  

BPMN 

(Business 

Process 

Management 

Notation) 

Notação específica para a modelagem da 

gestão por processos de negócio e que tem 

como vantagem possuir integração com 

linguagens do tipo Bpel (Business Process 

Execution Language) que gera 

automaticamente um modelo de referência. 

Desenhada para apoiar diversos tipos de 

modelagem e permitir a criação de processos 

de negócio de ponta a ponta. É uma notação de 

fácil compreensão e utilizada por todos os 

envolvidos nos processos da organização. 

GUERRINI et al., 2014;  

VALLE; OLIVEIRA, 

2012; 

 

EKD 

(Enterprise 

Knowledge 

Development) 

Diferentemente de outras diversas técnicas 

tradicionais, considera aspectos mais amplos 

como os objetivos da organização, as regras do 

negócio, as restrições, os aspectos não 

funcionais relacionados à qualidade, à 

confiabilidade e à usabilidade, o que auxilia na 

busca de soluções alternativas para problemas 

da organização, além de adicionar valor ao 

negócio. 

GUERRINI et al., 2014. 

 Fonte: Autora. 

O conceito de gestão por processos de negócios (Business Process Management – BPM) 

evoluiu ao longo dos últimos anos para uma vertente de pensamento na literatura sobre 

negócios. A modelagem baseada em processos implica em alterações na estrutura 

organizacional e em outros elementos do projeto organizacional visando priorizar os processos 

como um eixo gerencial de maior importância que o eixo funcional, orientando desta maneira 

as decisões prioritariamente por processos e não mais de uma maneira funcional, como até então 

era feito (PAIM et al., 2009; GUERRINI et al., 2014). 

Além de possibilitar uma visão mais estratégica da organização, a metodologia EKD 

Enterprise Knowledge Development (EKD), atualizada para For Enterprise Modeling (4EM), 

envolve a gestão do conhecimento e a captura de requisitos organizacionais para sistemas de 
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informação e prescinde da utilização de softwares específicos para a modelagem, mas que são 

gratuitos. Além disso é uma metodologia de fácil uso e que não requer muito treinamento dos 

usuários (GUERRINI et al., 2014).  De acordo com Arora (2002 apud GUERRINI et al., 2014), 

a gestão do conhecimento tem, dentre seus objetivos, potencializar a reutilização dos ativos de 

conhecimento existentes, ajudar a organização na contínua inovação de novo conhecimento que 

posteriormente possa ser explorado e que crie valor, além de ajudar no incremento constante 

do nível de competência dos funcionários, aspectos fundamentais no que se refere à gestão da 

saúde no Brasil.  

Desenvolver o modelo organizacional utilizando o método EKD proporciona o 

gerenciamento de mudanças, a captura das melhores práticas do negócio, gerenciamento das 

regras do negócio, além do gerenciamento do conhecimento organizacional. O método 

apresenta um conjunto de diretrizes, que orienta todo o processo de modelagem; um conjunto 

de questões, que apoia o desenvolvimento de todos os modelos; e um outro conjunto de questões 

para apoio na verificação das ligações entre componentes de todos os modelos, depois de 

desenvolvidos (PÁDUA; CAZARINI; INAMASU, 2004). 

De acordo com Kirikova (2000), a família de modelo do EKD é destinada a responder 

as questões: o que, como, onde, quem, quando e por quê. Essa estrutura pode ser vista como 

uma família de muitos modelos inter-relacionados, em que relacionamentos entre elementos 

arbitrários pertencentes a submodelos são permitidos. O EKD fornece base para o entendimento 

e apoio às mudanças organizacionais e ajuda o desenvolvimento de sistemas de informação que 

apoiarão a organização (GUERRINI et al., 2014). 

O objetivo do EKD é descrever de forma clara e não ambígua como a organização 

funciona atualmente; de quais são os requisitos e as razões para a mudança; de quais alternativas 

deveriam ser criadas para encontrar esses requisitos; e de quais são os critérios e argumentos 

para avaliação dessas alternativas (PÁDUA; CAZARINI; INAMASU, 2004). Para tanto, a 

metodologia é composta de submodelos conceituais que examinam a organização, são eles: 

modelo de objetivos, modelo de atores e recursos, modelo de regras do negócio, modelo de 

conceitos, modelo de processos de negócios e modelo de requisitos e componentes técnicos 

(BUBENKO Jr.; PESSON; STIRNA, 2001). Para o processo de análise da organização, a 

metodologia EKD baseia-se em algumas questões direcionadoras que auxiliam durante a 

obtenção de informações para todos os modelos que compõem a metodologia (APÊNDICE A). 
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A partir da captura por meio do EKD dos requisitos organizacionais para o 

desenvolvimento de sistemas de informação, a organização passa a formalizar as suas ações 

administrativas intangíveis e a sistematizar a gestão de conhecimento. O modelo organizacional 

resultante possibilita que os tomadores de decisão se mantenham informados e sejam hábeis 

para agir perante estratégias futuras da organização, táticas e objetivos (GUERRINI et al., 

2014). 

No EKD os processos de alto nível devem ser separados dos processos de baixo nível 

por mecanismos de composição, lembrando que é aconselhável utilizar esse mecanismo com 

moderação para evitar estruturas complexas desnecessárias (BUBENKO JR.; STIRNA, 

BRASH, 1998). A metodologia EKD atém-se aos processos operacionais e de apoio, partindo 

do pressuposto que atores e recursos operacionalizam e são responsáveis pelos processos e que 

eles são disparados pelas regras de negócio. Ou seja, quando há muitos níveis entre o gerencial 

e o operacional, o EKD tem limites no detalhamento, pois de uma ferramenta simples, pode se 

tornar em uma estrutura complexa e eliminar a função principal da metodologia que é facilitar 

o entendimento do processo (GUERRINI et al., 2014). 

Para a aplicação da metodologia EKD, parte-se do pressuposto que atores e recursos 

operacionalizam e são responsáveis pelos processos e que eles são disparados pelas regras de 

negócio. Esta metodologia atém-se aos processos operacionais e de apoio (GUERRINI et al., 

2014).  

O método 4EM é muito recente, mas é resultado de um melhoramento do EKD e outros 

métodos.  O EKD constitui a base principal para o método 4EM (SANDKUHL et al., 2014). A 

revisão do EKD, publicada em 1998, realizada por Sandkuhl et al. (2014), resultou no método 

4EM e incluiu melhorias na notação (por exemplo uso de cores, modificações nos símbolos 

usados, ajustes no metamodelo), refinamentos do procedimento de modelagem e da abordagem 

do projeto, e informações mais detalhadas sobre os fundamentos dos métodos e técnicas de 

elicitação. De acordo com Sandkuhl et al. (2014), os modelos propostos pela metodologia 4EM, 

estão todos inter-relacionados (FIGURA 7). O modelo de conceitos esclarece aqueles conceitos 

que por si só não são tão claros, com o intuito de evitar interpretações errôneas e uniformizar o 

conhecimento gerado. O modelo de objetivos é diretamente afetado pelo modelo de regras, pois 

são elas que delimitam e direcionam os objetivos. O modelo de processos é disparado por uma 

regra e, geralmente, apoiado pelo sistema de informação, componentes ou requisitos técnicos 

presentes no modelo de componentes e requisitos técnicos. O modelo de atores e recursos é 
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fundamental nos modelos de processos, no de componentes ou requisitos técnicos, no de 

objetivos e no de regras, pois é nele que é definido os responsáveis pelos recursos e processos 

da situação em análise (SANDKUHJ et al., 2014).  

Figura 7 - Relação entre os modelos da metodologia 4EM 

 

Fonte: Sandkuhl et al. (2014). 

3.2.1 Modelo de conceitos 

O modelo de conceitos, considerado uma espécie de dicionário, é aquele que esclarece 

todas as expressões utilizadas nos demais modelos com o objetivo de evitar qualquer 

interpretação errônea por parte dos envolvidos. Portanto, a linguagem utilizada neste modelo 

deve ser amigável e de fácil compreensão (GUERRINI et al., 2014). 

3.2.2 Modelo de processos de negócios 

Os processos de uma empresa podem ser abordados sob diferentes perspectivas, no 

âmbito operacional e gerencial. Entretanto, apesar da unidade funcional determinar o escopo 

do desenvolvimento de muitos processos, grande parte deles é transversal, transorganizacional, 

interfuncional ou interdepartamental, ou seja, não pertencem a um determinado departamento 

e não envolvem muitos produtos, mas agregam valor ao cliente. A visão por processos permite 

identificar as políticas de gerenciamento, fluxos de documentação e de processos operacionais, 
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de manufatura, administrativos e regulamentações (GUERRINI et al., 2014).  Além disso, ao 

visualizar e analisar os processos é possível detectar falhas e oportunidades de melhoria, 

identificando as atividades críticas e eliminando aquelas que não agregam valor ou são 

duplicadas (MELLO et al., 2002). 

A definição de processo como um fluxo de trabalho, com entradas e saídas claramente 

definidas e tarefas discretas que seguem uma sequência e que dependem umas das outras numa 

sucessão clara, já não é suficiente, afinal um processo típico também envolve paradas, 

transformações, retorno e repetibilidade (GONÇALVES, 2000a apud GUERRINI et al., 2014). 

Processo de negócio pode ser definido como “[...] um trabalho ponta-a-ponta que entrega valor 

aos clientes [...]”, ultrapassando os limites funcionais (ANTONUCCI et al., 2009 apud 

GUERRINI et al., 2014). A Association of Business Process Management Professionals (2009 

apud GUERRINI et al., 2014) classifica os processos em primários, de suporte e de 

gerenciamento. Embora alguns processos sejam inteiramente realizados dentro de uma unidade 

funcional, a maioria dos processos ultrapassa os limites das áreas funcionais e, portanto, são 

conhecidos como processos transversais, transorganizacionais, interfuncionais ou 

interpartamentais, além de horizontais. A visão por processos de negócio complementa a visão 

da hierarquia organizacional (GUERRINI et al., 2014). 

O modelo de processos de negócio no caso do EKD define as atividades (funções) 

organizacionais e a maneira que eles interagem e manipulam informações e materiais. É um 

modelo que tem interface com os modelos de atores e recursos, regras de negócio e objetivos. 

O modelo de processos permite declarar mais facilmente a situação atual da organização, mas 

depende do levantamento de informações das pessoas que estão relacionadas aos processos. Os 

componentes do modelo de processos de negócio são: processo, processo externo e informações 

ou conjunto de materiais (BUBENKO JR.; STIRNA, BRASH, 1998 apud GUERRINI et al., 

2014). Os processos podem ser decompostos em subprocessos e descrevem as atividades e 

funções organizacionais (GUERRINI et al., 2014). 

De forma geral, o modelo de processos de negócio procura esclarecer quais atividades 

e processos são reconhecidos na organização para a sua gestão de acordo com as suas metas; e 

como estes processos e tarefas deveriam ser realizados, considerando as informações 

necessárias para isso (GUERRINI et al., 2014). 
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3.2.3 Modelo de atores e recursos 

Para o crescimento das grandes empresas, a definição de uma hierarquia adequada é 

fator limitante para coordenar recursos e atividades do conjunto de suas unidades operacionais 

(CHANDLER, 1996 apud GUERRINI et al., 2014). A hierarquia e a estrutura organizacional 

são fundamentais para a continuidade da existência da organização. Nesse sentido, a abordagem 

pelas competências essenciais é uma visão complementar à visão de estrutura organizacional, 

pois identifica as competências a partir das habilidades e das tarefas a serem cumpridas 

(LEAVITT 2005 apud GUERRINI et al., 2014). 

O desenho da estrutura formal organizacional é a distribuição de autoridade na 

organização (GUERRINI et al., 2014). A estrutura organizacional se define pelo resultado do 

processo de distribuição de autoridade, de especificação de atividades e de delineamento de 

sistemas de comunicação para atingir os objetivos da empresa (Vasconcellos; Hemsley, 2003 

apud GUERRINI et al., 2014). 

O modelo de atores e recursos descreve como diferentes atores e recursos se combinam 

e como se relacionam com os componentes dos modelos de objetivos e de processos de negócio, 

permitindo entender essas relações e esclarecer a responsabilidade entre os atores. Os atores 

estão relacionados a entidades que agem sobre um determinado objeto, e os recursos estão 

relacionados aos atores. É importante lembrar também que a articulação entre os atores e 

recursos depende da estrutura organizacional adotada ser adequada à situação da organização 

(GUERRINI et al., 2014).  

Os atores e recursos envolvidos nas atividades da organização são considerados 

unidades organizacionais e individuais que cumprem papéis e utilizam recursos humanos e não 

humanos (físicos ou materiais). Os principais propósitos do relacionamento entre atores e 

recursos são a definição de responsabilidades e as relações de dependência (Bubenko Jr.; 

Persson; Stirna, 2001b apud GUERRINI et al., 2014). 

3.2.4 Modelo de objetivos organizacionais 

Os objetivos organizacionais são aqueles que dão direcionamento às atividades e aos 

esforços das pessoas, facilitando ao público externo compreender e aceitar as atividades da 

organização, tomando atitude favorável à sua existência (DAFT, 1999). De um objetivo macro 

a objetivos mais específicos, “os objetivos carecem de clareza e unidade à medida que descem 

os níveis hierárquicos” (ROBBINS; COULTER, 1998 apud GUERRINI et al., 2014).  
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Com a formalização dos objetivos organizacionais, há uma melhor compreensão, por 

parte das pessoas, do seu papel diante da organização, tendo influência direta no planejamento 

estratégico. A partir desta formalização, é possível avaliar a eficácia no cumprimento destes 

objetivos, além do aspecto motivacional, pois todos os membros da organização têm a 

oportunidade de visualizar e compreender o que a organização pretende atingir. Ao declarar os 

objetivos na organização, acredita-se que é possível obter ganhos e viabilizar o negócio 

(GUERRINI et al., 2014). 

Como bem define Guerrini et al. (2014, p.85): 

“os objetivos são, portanto, planos ou produtos de um planejamento, de um cálculo 

deliberado por parte dos dirigentes. Em um primeiro momento, eram estabelecidos de 

cima para baixo, mas hoje a média gerência também participa da definição desses 

objetivos, de forma a torna-los mais tangíveis operacionalmente.” 

O modelo de objetivos tem o propósito de descrever os objetivos da organização e todas 

as questões associadas para atingi-los (BUBENKO JR.; PERSSON; STIRNA, 2001). Todo 

objetivo deve ter uma regra associada e vice-versa. As regras devem disparar os processos que 

por sua vez devem ter atores responsáveis por eles (GUERRINI et al., 2014). 

3.2.5 Modelo de regras de negócio 

Regras de negócio, para Rosca et al. (1997), é uma nova categoria de requisitos do 

sistema que representam decisões sobre como executar o negócio caracterizadas pelos objetivos 

do negócio. As regras do negócio enfocam como os clientes são tratados, como os recursos são 

gerenciados ou como as situações especiais são tratadas cumprindo processos do negócio. Elas 

representam as decisões do negócio para cumprir esse trabalho de prover o serviço ao cliente 

(GUERRINI et al., 2014). Leite e Leonardi (1998) entendem regras do negócio como: 

“declarações sobre a forma de a empresa fazer negócio. Elas refletem políticas do 

negócio. Organizações têm políticas para satisfazer os objetivos do negócio, satisfazer 

clientes, fazer bom uso dos recursos, e obedecer às leis ou convenções gerais do 

negócio. Regras do negócio tornam-se requisitos, ou seja, podem ser implementados 

em um sistema de software como uma forma de requisitos de software desse sistema.” 

A finalidade do modelo de regras é determinar as regras que controlam a organização 

no sentido de definir e restringir quais ações podem ser executadas no negócio, de acordo com 

aquilo que foi definido no modelo de objetivos. Esclarece questões como: quais regras afetam 

os objetivos da organização; quais as políticas declaradas; e como os objetivos são apoiados 

pelas regras; colaborando para a integração da dinâmica da organização aos sistemas de 

informação. Ao compreender o sistema, as pessoas do negócio entenderão o que o sistema pode 
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fazer para melhorar a qualidade deste negócio e rever os processos atuais (GUERRINI et al., 

2014). 

3.2.6 Modelo de requisitos e componentes técnicos 

Entender como uma organização administra suas tecnologias significa compreender 

como uma determinada forma de processar as atividades afeta os indivíduos, os grupos, o estilo 

de liderança, a própria estrutura organizacional, entre outras práticas administrativas e, 

consequentemente, a ação do administrador (GUERRINI et al., 2014). 

A tecnologia afeta todos os demais componentes organizacionais (pessoas, estrutura, 

estratégia, decisão, negócios, etc.), além de afetar os tipos de empregos, as oportunidades de 

satisfação no trabalho, o padrão de comportamento dos grupos e assim por diante. É a 

tecnologia que determina, por meio do arranjo físico, a proximidade das pessoas para trabalhar, 

e o fluxo de produção determina se há necessidade das pessoas se falarem. O modelo de 

requisitos e componentes técnicos é justamente aquele que determinará as estruturas e 

propriedades deste sistema de informação para apoiar as atividades do negócio, explicitando 

desta forma o potencial da tecnologia de informação para melhoria do processo (GUERRINI et 

al., 2014). 
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4 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o conjunto de dados e informações coletados 

no Departamento Regional de Saúde XIII e os modelos propostos pela metodologia EKD 

aplicados ao processo de regulação de vagas eletivas deste departamento: modelo de conceitos, 

modelo de objetivos, modelo de regras, modelo de atores e recursos, modelo de processos de 

negócio e modelo de requisitos e componentes técnicos. O objetivo de modelar o processo está 

em compreendê-lo, bem como compreender seus objetivos, regras inerentes, atores e recursos 

envolvidos, além dos sistemas de informação de apoio. É importante ressaltar que os modelos 

foram apresentados a especialistas das áreas abordadas e aos profissionais que participam direto 

do processo para validá-los. 

Para melhor compreender o processo de regulação de vagas de consultas eletivas do 

DRSXIII, é necessário esclarecer alguns conceitos não tão conhecidos dos que não participam 

do processo de regulação de vagas eletivas do Sistema Único de Saúde brasileiro e o contexto 

em que este processo está inserido. Os conceitos, apresentados no modelo de conceitos 

(FIGURA 8) são: 

• Conceito 1: vagas eletivas são procedimentos médicos que são programados, agendados 

previamente, ou seja, não são considerados de urgência e emergência; 

• Conceito 2: modelagem organizacional é bem definida no tópico 3.2 deste trabalho; 

• Conceito 3: prestador de serviço é aquela organização, geralmente hospital ou 

laboratórios médicos no caso da saúde, que presta algum serviço aos cidadãos 

brasileiros; 

• Conceito 4: CROSS é a atual ferramenta de gestão da saúde no Estado de São Paulo que 

congrega as ações voltadas para a regulação do acesso na área hospitalar e ambulatorial; 

• Conceito 5: epidemiologia, também conhecida por ciência das epidemias, na saúde 

pública, preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias para as ações voltadas para 

a proteção e promoção da saúde da comunidade; 

• Conceito 6: contrarreferência é quando o hospital, após cuidar do paciente até ele ter 

condições para retornar à Rede Primária de assistência à saúde, oferece as orientações 
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ao município e encaminha o paciente para os cuidados do município, fazendo o fluxo 

contrário. 

• Conceito 7: séries históricas são os documentos que apresentam o histórico das 

demandas de cada especialidade; 

• Conceito 8: redes temáticas são pontos de atenção articulados entre si, com objetivo de 

promover a integralidade da atenção à saúde. 

• Conceito 9: modelos de atenção à saúde são as maneiras que os serviços de saúde de um 

determinado sistema de saúde se organizam, em um determinado período de governo, 

com a respectiva gestão em saúde 

Figura 8 - Modelo de conceitos do processo de regulação de vagas eletivas. 
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Fonte: Autora. 

Em relação ao contexto, é importante apresentar a estrutura em que o Departamento de 

Saúde está inserido (FIGURA 9) e a sua estrutura interna, detalhada no modelo de atores e 

recursos (FIGURAS 10 e 11). Como órgão gestor estadual da saúde, tem-se a Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP), composta pelo Secretário de Saúde, o Secretário 
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Adjunto de Saúde, a Assessoria e a Chefia de Gabinete, e respectivos Comitês Gestores e 

Complexos Reguladores, responsáveis por direcionar as legislações e normas a todos os 

dezessete DRSs do Estado. Logo abaixo da Secretaria tem-se as Coordenadorias de Serviços 

de Saúde (CSS), de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde (CGCSS) e de Regiões de Saúde 

(CRS), e os Departamentos Regionais de Saúde. 

Figura 9 - Hierarquia da Administração da Saúde Pública no Estado de São Paulo 
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Fonte: Adaptado de BOMBARDA (2012). 

Os DRSs ao analisarem as legislações e normas recebidas da Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo (SES-SP), as direcionam aos municípios (UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 2 a 27) da sua região de responsabilidade correspondente. No caso do 

DRSXIII, a região engloba 26 municípios, são eles: Altinópolis, Barrinha, Batatais, Brodowski, 

Cajuru, Cássia dos coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, 

Jardinópolis, Luís Antônio, Monte alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa 

Cruz da Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da 
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Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho. Dentre estes municípios, apenas 

Ribeirão Preto e Sertãozinho apresentam Complexos Reguladores Municipais (UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 28), os demais apresentam o que atualmente é chamado de Referência 

de Agendamento (UNIDADE ORGANIZACIONAL 55) que nada mais é do que o setor 

(representado em muitos casos por um único funcionário) responsável pela regulação de vagas 

locais, seja para regular determinado paciente para dentro do seu próprio território ou para um 

município maior, por exemplo do município de Barrinha para o de Sertãozinho. Esta estrutura 

pode ser melhor visualizada no modelo I de atores (FIGURA 10). Em muitos destes municípios, 

no processo de regulação de vagas da saúde ainda não são utilizados sistemas de informação, 

ou seja, os procedimentos de regulação são realizados por meio de ligações telefônicas e ofícios.  

Figura 10 - Modelo I de atores e recursos do processo de regulação de vagas eletivas. 
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Fonte: Autora. 

As ações dos municípios nas redes regionais de atenção à saúde é dar assistência aos 

pacientes residentes dos seus territórios e solicitar os serviços do DRS correspondente quando 

necessário, enquanto a do DRS é monitorar a ação dos municípios e orientá-los quando 

necessário e a da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo é direcionar os municípios em 

relação às ações na saúde. A participação de cada um destes atores obedece a epidemiologia 

(CONCEITO 5) e as necessidades locais, lembrando que o paciente, a partir das ações de 

regulação, pode ir e vir dentro das redes de atenção à saúde.  

As RRAs são organizadas em redes temáticas de saúde (CONCEITO 8). Atualmente, as 

redes temáticas ativas no Departamento Regional XIII são: Rede de Saúde da Criança e do 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/crianca/
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Adolescente; Rede de  Saúde da Mulher; Rede de Saúde da Pessoa Idosa; Rede de Saúde da 

Pessoa com Deficiência; Rede de Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas Não Transmissíveis; 

Rede de Saúde Mental; Rede de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; Rede de Assistência 

Laboratorial; Rede de Assistência Farmacêutica e Rede de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST/AIDS). Além das redes, existem no DRS XIII os programas de saúde que 

a Secretaria Estadual de Saúde cria para atender a uma demanda específica epidemiológica de 

determinado momento, atualmente são os Programas Mulheres de Peito; Renal Crônico e 

Reflexo Vermelho. No processo de regulação de vagas tanto as redes temáticas, como os 

programas governamentais são considerados. 

Os programas de saúde nem sempre estabelecem alguma relação com a regulação de 

vagas eletivas. Há programas que disparam apenas com ações de educação, conscientização da 

população, por exemplo, e não demandam agendamento de consultas. Nos casos dos programas 

que demandam estes agendamentos, um financiamento extra é recebido para subsidiar estas 

consultas criadas a partir de pactuação com os municípios, compradas com os prestadores de 

serviços (CONCEITO 3) e agendados os pacientes. É importante destacar que são vagas criadas 

além daquelas previstas no início do ano pelos prestadores de serviços e que, portanto, suprem 

uma demanda extra daquela população, naquele determinado momento.  

Buscando o melhor atendimento dos cidadãos, a gestão atual da saúde de toda a região 

de responsabilidade do DRS XIII dispõe de 160 funcionários ativos, distribuídos na estrutura 

retratada no modelo II de atores (FIGURA 11): Assistência Técnica (UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 2); Núcleo de Apoio Administrativo (UNIDADE ORGANIZACIONAL 

29); Centro de Planejamento e Avaliação de Saúde (UNIDADE ORGANIZACIONAL 34), 

composto pelos Núcleos: de Organização das Redes de Serviços Saúde (UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 40), de Regulação Saúde (UNIDADE ORGANIZACIONAL 41) e de 

Avaliação e Monitoramento de Resultados (UNIDADE ORGANIZACIONAL 42); Centro de 

Credenciamento, Processamento e Monitoramento de Informações de Saúde (UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 35), composto pelos Núcleos: de Credenciamento de Serviços para o 

SUS (UNIDADE ORGANIZACIONAL 43), de Processamento da Produção de Serviços 

(UNIDADE ORGANIZACIONAL 44); Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS 

(UNIDADE ORGANIZACIONAL 36), composto pelos Núcleos: de Qualificação e 

Humanização das Ações de Saúde (UNIDADE ORGANIZACIONAL 45), e de Educação 

Permanente para o SUS (UNIDADE ORGANIZACIONAL 46); Centro de Gerenciamento 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/crianca/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude_da_mulher/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/pessoa_idosa/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/pessoa_com_deficiencia/index.php?p=16314
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/pessoa_com_deficiencia/index.php?p=16314
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude_mental_ad/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/saude_do_trabalhador/index.php?p=210028
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=1930
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=1930
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/assist_farmaceutica/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=188831
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=188831
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=188831
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=188831
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Administrativo (UNIDADE ORGANIZACIONAL 37), composto pelos Núcleos: de Recursos 

Humanos (UNIDADE ORGANIZACIONAL 47), de Finanças, Suprimentos e Gestão de 

Contratos (UNIDADE ORGANIZACIONAL 48), e de Administração Patrimonial e Atividades 

Complementares (UNIDADE ORGANIZACIONAL 49); Núcleo de Monitoramento e 

Divulgação de Informações de Saúde (UNIDADE ORGANIZACIONAL 38); Núcleo de 

Assistência Farmacêutica e outros insumos (UNIDADE ORGANIZACIONAL 39); Comissão 

Intergestores Regional (UNIDADE ORGANIZACIONAL 30 a 32) para cada uma das três 

microrregiões (Aquífero Guarani, Horizonte Verde e Vale das Cachoeiras) com uma 

articuladora cada e a quarta articuladora para os municípios de Sertãozinho e Ribeirão Preto; 

Comitê Gestor da Rede Regional de Atenção à Saúde 13 (UNIDADE ORGANIZACIONAL 

33); Farmácia de Componente Especializado (Alto Custo) (UNIDADE ORGANIZACIONAL 

60); Ouvidoria (UNIDADE ORGANIZACIONAL 51); Auditoria (UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 52) e Central de Transplantes do Interior (UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 53). 

Destes 160 funcionários, 17 são alocados no Núcleo de Regulação e trabalham 

diretamente com a regulação de vagas, tanto de consultas eletivas como de urgência e 

emergência. Compõem o Núcleo de Regulação (UNIDADE ORGANIZACIONAL 41) o 

Diretor, 13 Técnicos Auxiliares da Regulação Médica (TARM), um Coordenador Médico e 

dois Médicos Reguladores. Este Núcleo é responsável pela gestão do acesso às vagas, enquanto 

o Núcleo de Organização das Redes de Serviços (UNIDADE ORGANIZACIONAL 40) é 

responsável pelo planejamento da oferta de vagas e o Centro de Credenciamento, 

Processamento e Monitoramento (UNIDADE ORGANIZACIONAL 35) é responsável pelas 

ações nos casos em que não há solução a partir da oferta de vagas e pactuações já existentes, 

ou seja, quando é necessário comprar novas vagas ou acionar a rede regional de assistência. Em 

suma, estes três setores, quando o assunto é regulação de vagas, se comunicam o tempo todo e 

em muitos casos é necessário que decidam qual solução adotar juntos para que o paciente não 

fique desassistido. 
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Figura 11 - Modelo II de atores e recursos do processo de regulação de vagas eletivas. 

Departamento Regional de 

Saúde XIII – Ribeirão Preto

pertence ao

Acessar as vagas

Decidir qual solução 

adotar em relação ao 

agendamento

Centro de Credenciamento, 

Processamento e Monitoramento de 

Informações de Saúde

Centro de 

Desenvolvimento e 

Qualificação para o SUS

Centro de Gerenciamento 

Administrativo
Centro de Planejamento e 

Avaliação de Saúde

Núcleo de Apoio 

Administrativo

Assistência Técnica apoia

apoia

Núcleo de Organização 

das Redes de Serviços

Núcleo de Regulação

Núcleo de Avaliação e 

Monitoramento de 

Resultados

Núcleo de 

Credenciamento de 

Serviços para o SUS

Núcleo de 

Processamento da 

Produção de Serviços

Núcleo de Assistência 

Farmacêutica e Outros 

Insumos

Núcleo de Monitoramento 

e Divulgação de 

Informações de Saúde

Núcleo de Qualificação e 

Humanizazção das Ações 

de Saúde

Núcleo de Educação 

Permanente para o SUS

Núcleo de Recursos 

Humanos

Núcleo de Finanças, 

Suprimentos e Gestão de 

Contrato

Núcleo de Administração 

Patrimonial e Atividades 

Complementares

Farmácia de Componente 

Especializado (Alto Custo)

Ouvidoria

Central de Transplantes do 

Interior

Auditoria

pertence ao

pertence ao

pertence ao

pertence ao

Comitê Gestor da rede 

Regional de Atenção à Saúde 

– RRAS 13

CIRsapoia

apoia

Organizar as Redes 

Regionais de 

Atenção a Saúde

responsável por

responsável por

 
Fonte: Autora.
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É importante esclarecer que toda esta estrutura funciona com o intuito de atingir 

objetivos discutidos e pré-definidos pelos gestores e que visam atender às legislações federais, 

estaduais e municipais. Todas as legislações e normas mais abrangentes, como NOAS, Pacto 

de Gestão, PPI, Decreto Estadual nº 51.433 (REGRA 1) são consideradas durante todo o 

processo de regulação e são referências norteadoras das estratégias em busca do objetivo maior 

que neste caso é o do DRSXIII de coordenar as atividade da Secretaria de Estado da Saúde no 

âmbito regional e promover a articulação intersetorial, com os municípios e organismos da 

sociedade civil (OBJETIVO 1).  

O Decreto Estadual nº 51.433 determina objetivos específicos para os centros e núcleos 

da estrutura organizacional do DRS, apresentados no modelo de objetivos (FIGURA 12). Estes 

objetivos se apoiam e se relacionam, pois todas as unidades organizacionais impactam direta 

ou indiretamente cada um deles. A má gestão do setor público (AMEAÇA 1) e a desatualização 

dos pactos de serviços de saúde (AMEAÇA 2) ameaçam a concretização destes objetivos e a 

resistência cultural (RESTRIÇÃO 1), expressa na velocidade de resolução dos processos no 

Brasil e na concessão de benefícios aos cidadãos específicos dificulta ainda mais o sucesso da 

gestão na saúde. A partir de um bom relacionamento entre os DRSs e secretarias de saúde 

(OPORTUNIDADE 1) é possível se ter um processo de regulação mais fluida e com maiores 

chances de êxito para o cidadão. 

No dia a dia, operacionalmente, as regras (FIGURA 13) que direcionam o processo de 

regulação de vagas eletivas são as séries históricas e a epidemiologia (REGRA 4). É a partir 

dos números apresentados por elas, que os gestores tomam suas decisões, ou seja, as demandas 

por especialidade dos meses anteriores e as doenças que atacam em maior número a população 

em geral são consideradas.
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Figura 12 - Modelo de objetivos do processo de regulação de vagas eletivas 
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Fonte: Autora.
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Figura 13 - Modelo de regras do processo de regulação de vagas eletivas. 
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Fonte: Autora.
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Como foi dito, no dia a dia do Núcleo de Regulação, há situações que ele necessita do 

auxílio dos outros Núcleos do Centro de Planejamento e Avaliação de Saúde para que possa 

solucioná-las. Aqueles casos que podem aguardar um pouco mais são discutidos em reuniões 

bimestrais que ocorrem entre estes Núcleos para o planejamento e reestruturação de pontos 

identificados como críticos. Já aqueles casos que demandam decisões imediatas, mais raros no 

que tange agendamento de consultas eletivas, o contato entre os Núcleos é realizado 

imediatamente por meio de telefonemas ou pessoalmente.  

Os prestadores de serviços, ou seja, os hospitais de destaque no DRS XIII são os 

estaduais HCFMRP-USP, Hospital Estadual de Ribeirão Preto (HE) e Centro de Referência em 

Saúde da Mulher - MATER, que utilizam protocolos assistenciais; e os municipais Santa Casa 

de Ribeirão Preto, Santa Casa de Sertãozinho, Santa Casa de Batatais, Santa Lídia e 

Beneficência Portuguesa (Hospital Imaculada Conceição). É importante destacar que a 

Beneficência Portuguesa não está inserida na CROSS, pois a gestão atual optou por destinar 

suas vagas apenas para atender a demanda interna do município de Ribeirão Preto.   

Dito isto, o processo de regulação de vagas eletivas do DRS XIII acontece da seguinte 

maneira (FIGURA 14): o município faz o atendimento na sua rede de assistência básica e 

identifica uma necessidade que ele não tem no seu território relacionada às consultas eletivas, 

o município pode não ter a especialidade no seu território ou já não ter mais vagas disponíveis 

para a especialidade requerida. As microrregiões de um DRS tentam sempre resolver suas 

pendências em seus próprios territórios antes de acionar os grandes pólos, que no caso do DRS 

XIII são os municípios de Ribeirão Preto, Sertãozinho e Batatais. Se o grande pólo não resolver 

o problema apresentado, o próprio pólo aciona a CROSS (CONCEITO 4 e RECURSO 3), ou 

seja, aciona a regulação estadual que neste caso é representada pelo DRS XIII para verificar se 

há vaga disponível dentro dos 26 municípios de responsabilidade deste DRS. O município 

aciona a regulação do DRS por meio de preenchimento e envio de formulário do sistema da 

CROSS (PROCESSO 1) inserindo as seguintes informações (ANEXO C):  

• na guia solicitante: data, hora, nome do solicitante, unidade solicitante, telefone, 

origem, nº conselho profissional, profissional solicitante, celular, assistente social 

responsável com telefone, ramal e email respectivo; 

• na guia unidade de retorno: unidade de acompanhamento clínico acompanhada do 

CNES, origem do paciente, profissional responsável com telefone, e para qual 

unidade de retorno o paciente irá após receber alta, com o telefone; 
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• na guia paciente: prontuário, CNS, CPF, RG, Código, Nome, Nascimento, Nome da 

mãe; 

• na guia seleção consulta: seleciona-se a especialidade desejada para agendamento; 

• na guia seleção exame: seleciona-se o exame desejado para agendamento; 

• na guia seleção procedimento: seleciona-se o procedimento desejado para 

agendamento; 

• na guia dados clínicos: CID 10 seguida por uma explicação, pressão arterial (PA), 

frequência cardíaca (FC), Glasglow, resumo clínico, exame físico e exame 

subsidiários. Adiciona um arquivo anexo se necessário e conclui a solicitação. 

O município ao consultar as especialidades na CROSS (ANEXO D) tem acesso aos 

protocolos assistenciais, também conhecidos como de regulação, de encaminhamento ou de 

acesso que orientam o funcionário responsável pelo agendamento (REGRA 2). O protocolo 

assistencial do HCFMRP-USP é encontrado diretamente na plataforma da CROSS, já para os 

demais prestadores de serviços, o acesso aos protocolos ainda é realizado por email, caso do 

Centro de Referência em Saúde da Mulher - MATER, fornecido pelo próprio DRS XIII ou a 

partir de solicitação do município diretamente com cada um dos prestadores de serviços. Há 

um documento elaborado pelo DRS XIII (ANEXO E) e fornecido para os municípios com as 

denominações para aca da especialidade na CROSS e a denominação correspondente para cada 

um dos prestadores de serviços estaduais, conhecida entre os funcionários por “menu”, que 

orienta os municípios no direcionamento correto dos pacientes.  

 Identificada a especialidade e seu respectivo prestador de serviço, a solicitação é 

enviada primeiramente ao próprio prestador de serviço, o qual receberá, analisará e validará 

esta demanda (PROCESSO 2). Um médico do prestador de serviço da respectiva especialidade 

faz a triagem e se julgar a solicitação pertinente, ou seja, estar de acordo com a aceitação 

daquele paciente, encaminha o formulário de solicitação para o DRS XIII analisar (PROCESSO 

3) e realizar o agendamento. No caso de julgar a solicitação inadequada, o prestador de serviço 

retorna à solicitação para o município para que ele possa refazê-la. No caso do HCFMRP-USP, 

dezoito especialidades são triadas diretamente pelo DRS XIII (QUADRO 4) com base nos 

protocolos assistenciais fornecidos pelo médico do HCFMRP-USP especialista da área.  
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Quadro 4 - Especialidades do HCFMRP-USP triadas pelos médicos do DRS XIII 

ESPECIALIDADES DO HCFMRP-USP TRIADAS PELOS MÉDICOS DO DRS XIII 

ESPEC. 
NOME ESPECIALIDADE 

HCFMRP-USP 
NOME ESPECIALIDADE CROSS 

AASI 
Aparelho amplificação sonora 

individual  

Otorrinolaringologia - avaliação de 

prótese auditiva 

ACT Ambulatório cirurgia torácica 
Cirurgia torácica - nódulos 

pulmonares 

ALVIN 
Ambulatório de laringe e via aérea 

infantil 
Otorrinolaringologia – pediátrica 

AMFC 
Ambulatório multidisciplinar fibrose 

cística 
Pediatria – multidisciplinar 

CIDF 
Centro integrado de estudos de 

deformidades da face 
Cirurgia buco-maxilo-facial 

CLD Dermatologia  Dermatologia 

DEO Dermatologia oncológica 
Oncologia cirúrgica - 

dermatologia/plástica 

DMTD Doenças motoras do tubo digestivo Gastroclínica - triagem endoscopia 

EPI Epilepsia infantil Neurologia – epilepsia 

GEN Genética Genética médica 

GERI Geriatria  Geriatria – clínica 

MI4 Moléstias infectocontagiosas Infectologia 

MII Moléstia infecciosa infantil Infectologia pediátrica 

OF7 Oftalmo estrabismo Oftalmologia – estrabismo 

OFESP Oftalmo estrabismo pediátrico Oftalmologia – pediatria 

OPRA Oftalmo retina assistência Oftalmologia – retina 

ONO Oncologia ortopedia Oncologia cirúrgica – ortopedia 

OUV Uveite Oftalmologia – uveite 
Fonte: Autora 

No DRS XIII, o TARM acessa o formulário de solicitação da vaga, analisa se o 

encaminhamento é adequado (PROCESSO 4) e verifica a oferta de vagas que o DRS XIII tem 

da especialidade requerida (PROCESSO 5 e REGRA 5), ou seja, se ele ainda tem vagas para 

aquela especialidade ou se terá que buscar outras alternativas, como acionar a Rede Regional 

de Saúde ou comprar uma vaga a mais com o prestador de serviços. Se o DRS tiver a vaga, ele 

agenda por meio da CROSS imediatamente (PROCESSO 10). No caso do DRS não ter a vaga, 

o TARM consulta os prestadores de serviços novamente (PROCESSO 6) e tenta solucionar o 

caso diretamente com eles. Para evitar irregularidades, o DRS XIII tem o chamado médico 

auditor que julgará a prioridade dos casos, ainda que o médico do prestador de serviços já tenha 

solicitado tal prioridade. Além disso, pela própria plataforma CROSS, é possível saber o 

funcionário responsável por determinado agendamento, aquele responsável pela solicitação e o 

tempo de espera daquele paciente na fila, responsabilizando cada um dos envolvidos neste 

processo.  
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Como o DRSXIII está localizado no município de Ribeirão Preto, referência no setor de 

saúde da sua região e com o maior número de prestadores de serviços, a maioria dos casos é 

geralmente solucionado na fase de renegociação diretamente com os prestadores de serviços. 

Se ainda assim, não houver solução, o TARM direciona o problema para a diretoria do Núcleo 

de Regulação e para o coordenador médico da regulação, que consultarão os demais Núcleos 

do Centro de Planejamento e Avaliação de Saúde (PROCESSO 7) para que juntos possam 

avaliar as soluções possíveis (PROCESSO 8). Acionar a Rede Regional de Assistência à Saúde 

- a princípio no próprio DRS XIII (os 26 municípios), seguido dos Núcleos da RRAS 13 - e 

verificar as pactuações existentes são alternativas escolhidas com frequência.  

No caso das vagas eletivas, diferente da urgência e emergência, há um tempo maior para 

trabalhar a demanda. Os critérios utilizados pelos funcionários responsáveis adotados a partir 

da prática diária da função, é verificar dentre as opções sugeridas pelo Centro de Planejamento 

e Avaliação de Saúde o território que tem a oferta de vaga mais próximo daquele paciente 

(REGRA 6), considerando que o transporte fornecido pela Prefeitura do município daquele 

paciente também é fator crítico no processo. O Núcleo de Regulação entra em contato com a 

regulação deste território, explica o caso via telefonema seguido de email. Assim que o 

prestador de serviço sinaliza ter aquele determinado serviço disponível, o paciente é agendado 

imediatamente. Após escolherem a solução, ou seja, o prestador do serviço, o Núcleo de 

Regulação do DRS XIII, na pessoa do Diretor de Regulação, elabora um ofício ao prestador 

(PROCESSO 9) para coordenar esta demanda, pois a partir do momento que o DRS não tem a 

vaga, todo o processo passa a ser realizado fora do sistema CROSS por meio de ofícios. O ofício 

é então entregue ao prestador do serviço e o agendamento é efetivado (PROCESSO 10). O 

TARM envia um comunicado ao município (PROCESSO 11) sobre o agendamento que 

comunica, então, ao paciente (PROCESSO 12) sobre a data e local da realização da consulta.
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Figura 14 - Modelo de processo de regulação de vagas eletivas. 
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Fonte: Autora.
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Nos casos em que os agendamentos são realizados por meio da CROSS, os municípios 

solicitantes têm acesso às solicitações pendentes (ANEXO F) e aos agendamentos pendentes 

(ANEXO G). As primeiras são entendidas como aquelas solicitações que ainda aguardam na 

fila para serem analisadas, ou seja, aquelas que ainda não passaram pela avaliação do técnico 

de regulação do DRS e podem ser ou não assumidas pelo Estado. Já os agendamentos pendentes 

são aqueles casos que já foram analisados, triados e assumidos pelo Estado, ou seja, são as 

solicitações adequadas que aguardam na fila de espera pela vaga da especialidade solicitada. 

O agendamento acontece com base em prioridade do cuidado do paciente (REGRA 3) 

e tempo de entrada da solicitação enviada pelo município por meio da CROSS. A prioridade é 

sinalizada pelo médico na própria ficha do paciente e entra em uma fila diferente da fila de 

encaminhamento que o município insere a demanda. A validação da classificação de 

prioridades dos pacientes é feita com base na análise dos formulários dos pacientes 

encaminhados pelos municípios para o DRS e a decisão é tomada pelo médico regulador do 

DRS. Os municípios não têm acesso à quantidade de vagas disponíveis, apenas inserem a 

demanda e aguardam na fila. Apenas o DRS tem conhecimento da oferta de vagas disponível. 

O DRS, então, distribui as vagas aos municípios de acordo com a demanda da sua região ou da 

rede considerando as séries históricas de demanda (CONCEITO 7) e de oferta de serviços e a 

sazonalidade. Hoje se tem acesso à essas séries por meio da CROSS, sendo uma informação 

transparente para todos os atores envolvidos no processo. Os prestadores de serviços dos 

municípios da mesma RRAS disponibilizam as vagas por pactuação - PPI e entre as RRAS 

também existe pactuação. No início de cada ano são definidas as vagas disponíveis, o que foi 

comprado para o ano através da PPI e durante o ano ocorrem as distribuições.  

Nos casos em que são necessários atendimentos terciários ou quaternários, ainda mais 

escassos na região, o HCFMRP-USP opta por receber o paciente e avaliá-lo pessoalmente no 

intuito de melhor qualificar o caso. Atestada a real necessidade de atendimento terciário ou 

quaternário, ou de exame ou serviço que não se tem disponível no território de responsabilidade 

do DRS XIII, o médico do HCFMRP-USP, por meio de email aciona o DRS XIII que então 

aciona a Secretaria de Saúde do Estado para buscar uma referência dentro do Estado, seguida 

por uma fora do Estado e, por fim, o pagamento do recurso ao cidadão caso não haja a solução 

no território nacional brasileiro. 

Em relação à contrarreferência (CONCEITO 6) prevista na legislação do SUS - quando 

o hospital, após cuidar do paciente até ele ter condições para retornar à rede primária de 
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assistência à saúde, oferece as orientações ao município e encaminha o paciente para os 

cuidados do município - a equipe médica do hospital dá alta para o paciente, faz um ofício 

comunicando o DRS XIII que então comunica o município responsável por aquele paciente e 

articula sua saída. Atualmente no DRS XIII ela é feita apenas nas especialidades cardiologia, 

hemostasia e mastologia do HCFMRP-USP, mas ainda não é funcional na rede de atenção à 

saúde por motivos que ultrapassam o escopo deste trabalho por estarem relacionados aos 

planejamentos financeiros dos Estados e municípios.  

As vagas são disponibilizadas a cada dois meses na CROSS, pelos prestadores de 

serviços, por especialidade. Todo contrato com os prestadores de serviços é renovado 

anualmente baseado na produção deste prestador no ano anterior e na demanda dos municípios. 

Os problemas do período anterior são discutidos e o contrato renovado com os ajustes 

necessários. Atualmente, os reguladores fazem reuniões mensais com as referências de 

agendamento dos municípios para fortalecê-las e para que elas possam entender melhor suas 

próprias demandas. Há diversos tipos de interlocutores em cada município para gerir as redes 

de atenção à saúde, a regulação, os programas de saúde e informar as instâncias maiores, como 

o DRS XIII, auxiliando na gestão destas vagas.   

É importante lembrar que toda a ação realizada pelo DRS XIII é reportada à Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado de São Paulo periodicamente, apoiada pelos componentes técnicos 

e que enfrenta problemas apontados no modelo de requisitos e componentes técnicos (FIGURA 

15). Por meio de relatórios anuais, o DRS XIII fornece indicadores trimestrais relacionados aos 

prestadores de serviços, com informações sobre a compra de serviços, sobre aquilo que foi 

produzido e entregue a população. 
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Figura 15 - Modelo de requisitos e componentes técnicos do processo de regulação de vagas eletivas. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma discussão acerca do processo de 

regulação de vagas de consultas eletivas do DRS XIII atual levando-se em consideração os 

objetivos inseridos no SUS e apresentar oportunidades de melhorias.  

Como pré-requisito de uma gestão eficiente e eficaz, tem-se a gestão da informação. E 

não é diferente quando se trata do setor de saúde. Para o sucesso da regulação de vagas de 

consultas eletivas do DRS XIII é fundamental que se tenham informações a respeito da oferta 

de serviços da sua respectiva região, das demandas por vagas, dos critérios de prioridades 

adotados, das regras direcionadoras, protocolos de encaminhamentos de cada especialidade, das 

limitações do processo, entre outros. Além disso, é importante que as informações estejam ao 

alcance de todos os atores envolvidos no processo e que todos eles compreendam seu 

funcionamento por completo. Desta maneira, espera-se que os recursos sejam utilizados de 

forma eficiente, que os atores estejam cientes das suas responsabilidades, comprometidos e 

estejam alocados de acordo com as competências exigidas pelo cargo, e que propostas de 

melhorias tanto estratégicas como operacionais possam também surgir dos envolvidos 

diretamente com o processo. Afinal, a melhoria contínua se dá a partir da gestão do 

conhecimento e do envolvimento e comprometimento dos atores. 

Dado o Sistema Único de Saúde (SUS), diversos princípios são propostos para que uma 

saúde digna seja oferecida ao cidadão brasileiro: integralidade, universalidade, igualdade, 

equidade, descentralização e regionalização. Para tanto, com o passar dos anos, leis e decretos 

foram criados com o objetivo de organizar este sistema, mas o que se tem ainda nos dias de 

hoje são instituições se adaptando conforme as necessidades e condições locais, aspectos bem 

representados na modelagem realizada neste trabalho. 

De acordo com a Portaria nº 1559, de agosto de 2008 (BRASIL, 2008), os municípios 

devem ter complexo regulador municipal sob gestão e gerência da Secretaria Municipal de 

Saúde e é responsável por regular o acesso da população própria às unidades de saúde sob 

gestão municipal, no âmbito do município, e garantir o acesso da população referenciada, 

conforme pactuações previamente estabelecidas. Este complexo deve ser organizado em: 

Central de Regulação de Consultas e Exames; Central de Regulação de Internações Hospitalares 

e Central de Regulação de Urgências (BRASIL, 2008).  
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Contudo poucos são os municípios que efetivamente dispõem desta estrutura. Dos 26 

municípios que compõem a região de responsabilidade do DRSXIII, apenas os municípios de 

Ribeirão Preto e Sertãozinho apresentam este complexo, os demais municípios apresentam o 

que hoje é chamado de Referência de Agendamento, e que em muitos casos se resume a uma 

pessoa que entende tudo do agendamento do seu município. Ao analisar as populações dos 

municípios, as quais 84,4% são menores que 50.000 habitantes (40% menores que 10.000 

habitantes e 44,4% na faixa de 10 a 49.000 habitantes) (SÃO PAULO, 2012c), é possível 

compreender esta situação e propor atualização da Portaria nº 1559, de agosto de 2008 

(BRASIL, 2008) com a proposta de estruturas de regulação compatíveis com o tamanho da 

população, estrutura e consequentemente orçamento de cada município. 

Em relação aos atores internos do DRS XIII envolvidos no processo, por determinação 

do Decreto nº51.433, de 28 de dezembro de 2006 (SÃO PAULO, 2006), os Departamentos 

Regionais de Saúde da Coordenadoria de Regiões de Saúde devem apresentar a seguinte 

estrutura: 

“I - Assistência Técnica; 

II - Núcleo de Apoio Administrativo; 

III - Centro de Planejamento e Avaliação, com: 

a) Núcleo de Organização das Redes de Serviços; 

b) Núcleo de Regulação 

c) Núcleo de Avaliação e Monitoramento de Resultados; 

IV - Centro de Credenciamento Processamento e Monitoramento, com: 

a) Núcleo de Credenciamento de Serviços para o SUS; 

b) Núcleo de Processamento da Produção de Serviços; 

c) Núcleo de Monitoramento e Divulgação de Informações de Saúde; 

V - Núcleo de Assistência Farmacêutica e Outros Insumos; 

VI - Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS, com: 

a) Núcleo de Qualificação e Humanização das Ações de Saúde; 

b) Núcleo de Educação Permanente para o SUS; 

VII - Centro de Gerenciamento Administrativo, com: 

a) Núcleo de Recursos Humanos; 

b) Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos; 

c) Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares; 

VIII - Ambulatórios de Saúde Mental, Centros de Saúde, Laboratórios locais, as 

Unidades Básicas de Saúde, e outras unidades de atendimento básico de saúde, 

municipalizadas ou não, criadas por lei ou decreto na estrutura da Secretaria da Saúde 

e não mencionados expressamente neste decreto.” 

O que se tem no DRS XIII e pode ser visto no Modelo de Atores e recursos II (FIGURA 

11) é uma estrutura que não apresenta as instâncias apresentadas no tópico VIII do decreto. Isto 

ocorre devido ao fato de não haver ponto de atenção a saúde dentro do município sob gestão do 

DRS XIII. Além disso, o Núcleo de Monitoramento e Divulgação de Informações de Saúde 

responde diretamente à Diretoria do DRS XIII, a Farmácia de Componente Especializado (Alto 
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Custo) e a Central de Transplantes do Interior são setores independentes, estrutura adotada pelo 

próprio DRS XIII como opção para melhor gestão do mesmo. 

Em relação aos objetivos do processo, foi constatado no Modelo de Objetivos (FIGURA 

12), durante as entrevistas realizadas, que os funcionários adquirem tal conhecimento com a 

prática do dia-a-dia e que nem sempre compreendem os reais motivos de se fazer daquela 

maneira. Os funcionários também não têm conhecimento dos objetivos de cada estrutura 

organizacional do DRS e nem que são advindos do Decreto nº 51.433, de 28 de dezembro de 

2006 (SÃO PAULO, 2006), por exemplo.  

Quando se trata dos objetivos internos do DRSXIII, ou seja, aqueles objetivos que 

deveriam ser definidos após discussões entre os atores envolvidos para análise do estado atual 

deste processo, não estão claros. Não são traçados objetivos de curto, médio e longo prazos. O 

que ocorre neste sentido são decisões imediatas a partir do momento que o caso é apresentado 

ou durante reuniões bimestrais, semestrais ou anuais em que se discute ações que deverão ser 

adotadas para os próximos períodos. Um dos exemplos que ilustram bem como a falta de 

discussão em relação aos objetivos impacta negativamente o processo de regulação de vagas, é 

a desatualização da Programação Pactuada e Integrada - PPI (BRASIL, 2006b). Embora não 

impacte diretamente o processo de regulação de vagas eletivas, é um instrumento significativo 

no momento em que o planejamento de oferta de vagas é realizado. Há problemas no 

planejamento a partir do momento que algumas regras, como a PPI, não são atualizadas, 

enquanto há mudanças frequentes em outras. 

Descentralizar um processo implica em ter um diálogo fluido entre os diversos níveis 

de atenção, estruturas organizacionais e atores envolvidos para que se tenha uma saúde 

integralizada, universal e equitativa. A tecnologia pode ser uma grande aliada neste processo, 

se bem implementada. Quando o é feito de maneira desordenada, sem padronização e sem um 

diálogo entre todos os interessados, o resultado é muito aquém do esperado.  

Atualmente, o que se tem são sistemas de informação desconexos. Aqueles municípios 

que apresentam um sistema de informação na gestão da saúde, pois ainda existem municípios 

sem sistema de informação e que resolvem tudo por meio de ofícios, não necessariamente 

contam com um sistema que seja compatível com os sistemas dos demais municípios ou DRSs. 

Ribeirão Preto, por exemplo, tem os sistemas HYGIA e TRUE para a gestão das suas vagas 

municipais, enquanto o DRS XIII utiliza a CROSS. Os prestadores de serviços utilizam outros 
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sistemas, caso do HCFMRP-USP que utilizava o SARA e só recentemente passou a utilizar a 

CROSS. Além disso, a CROSS é utilizada apenas dentro do Estado de São Paulo, quando existe 

a necessidade de enviar o paciente para outro Estado, é feito por meio de ofícios.  

A CROSS surgiu com o intuito de agrupar todos os níveis de atenção em apenas uma 

plataforma, é um processo ainda recente e está passando por diversos ajustes. O diálogo entre 

a Rede de Atenção Primária e a assistência de média e alta complexidades ainda é insatisfatório. 

Trevisan e Junqueira (2010) já chamavam atenção para o fato dos relacionamentos entre cada 

um dos níveis de atenção à saúde e a burocracia do Estado e as normas de repasse orçamentários 

serem muito diferentes. 

Outro ponto crítico ainda no que tange à tecnologia é a falta de padronização. Em uma 

mesma plataforma, caso da CROSS, as denominações das especialidades e exames ainda não 

estão padronizadas. Cada prestador de serviços tem uma denominação diferente para a mesma 

especialidade, totalizando 180 especialidades. No HE, por exemplo, a denominação da 

especialidade é Gastrocirurgia e no HCFMRP-USP, para a mesma especialidade, é Cirurgia do 

Aparelho Digestivo – Bariátrica; na MATER é ginecologia – Avaliação Laqueadura e no 

HCFMRP-USP é dor pélvica. Além do nome da especialidade para cada prestador de serviços, 

o funcionário solicitante deve saber onde consultar o protocolo assistencial de cada um deles, 

pois a plataforma CROSS ainda não fornece todos eles. Apenas o HCFMRP-USP apresenta 

uma orientação aos municípios com pré-requisitos para cada especialidade atendida por ele.  

Devido à desconexão entre os sistemas, diversos procedimentos burocráticos no 

DRSXIII são realizados por meio de ofícios. A inexistência de pactuação prévia entre os 

municípios envolvidos deixa esta situação ainda mais crítica. Ainda que eles façam parte da 

mesma rede regional de atenção à saúde (RRAS), se não existir pactuação entre os municípios, 

a regulação é feita por meio de ofício, o que resulta na potencial perda de muitas informações 

valiosas. Devido à natureza do setor de saúde apresentar muitos casos específicos e 

imprevisíveis, é necessário que se crie uma ferramenta dentro da CROSS para a inserção de 

fluxos não pactuados previamente, vagas criadas devido a uma demanda inesperada, entre 

outros, pois a longo prazo, estas informações podem ser apresentadas como indícios da 

necessidade de uma reformulação da assistência. Com a CROSS o intuito é também incluir toda 

a Rede de Assistência à Saúde na mesma plataforma e fazer valer os critérios pré-estabelecidos, 

como respeitar os intervalos de idades para cada programa criado pelo governo, por exemplo.  
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A gestão do conhecimento por meio de treinamentos previne erros. No DRS XIII, os 

funcionários adquirem os conhecimentos necessários para a gestão dos processos com a prática 

do dia a dia, ou seja, a falta de treinamento destes colaboradores torna sua qualificação mais 

lenta, potencializando as chances de ocorrência de erros e comprometimento do processo. A 

mudança na gestão dos municípios até o nível técnico é mais um fator que fragiliza o processo 

e fortalece a necessidade de se ter a gestão do conhecimento por meio de documentos e 

treinamentos periódicos.  

A própria natureza dinâmica do processo o torna complexo. A gestão do processo ao 

ser, de certa forma, compartilhada, pois o DRS realiza o agendamento, mas o município é 

responsável por solicitar o serviço, fornecer o transporte e comunicar o paciente, implica em 

problemas além dos operacionais, como absenteísmo dos pacientes. A quantidade de atores e 

legislações que influenciam direta ou indiretamente no processo de regulação de vagas eletivas 

demandam um conhecimento mínimo do setor e, embora haja informações nas legislações e 

normas, elas não retratam o dia a dia da regulação. Trata-se de um processo desconhecido para 

aqueles que não participam dele diretamente e só aprendem com a prática. 

A partir deste cenário, ao considerar a Portaria nº 1.559, de 1 de agosto de 2008, que 

Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde e traz como atribuições 

da regulação do acesso à assistência: garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada; 

garantir os princípios da eqüidade e da integralidade; fomentar o uso e a qualificação das 

informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde; elaborar, 

disseminar e implantar protocolos de regulação; diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da 

assistência; construir e viabilizar as grades de referência e contrarreferência; capacitar de forma 

permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde; subsidiar as ações de planejamento, 

controle, avaliação e auditoria em saúde; subsidiar o processamento das informações de 

produção; e subsidiar a programação pactuada e integrada (BRASIL, 2008), é possível verificar 

que na prática não é exatamente como acontece (QUADRO 5). 

Em relação ao princípio da descentralização da gestão da saúde proposto na NOAS em 

2002, ao analisar o caso do DRS XIII, é notável a força que a gestão estadual ainda exerce sobre 

a regulação de vagas nos municípios de sua região de abrangência. Os municípios seguem 

orientações diretas e diárias do DRS em relação à qual decisão tomar quanto aos pacientes. Ou 

seja, ainda não é descentralizada como propõe a NOAS, com a gestão municipal mais forte.  
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Em relação à contrarreferência, muitos municípios ainda não têm conhecimento do 

próprio potencial, do que é capaz de fazer, da sua matriz de ação, o que dificulta a 

operacionalização deste processo. Portanto, há uma necessidade de se desenhar as matrizes de 

ação de cada município para que no poder destas informações, o sistema se torne mais eficiente 

e eficaz. 

Quadro 5- Princípios do Sistema Único de Saúde X Modelo atual de gestão do DRS XIII 

Princípios do Sistema 

Único de Saúde 
Modelo atual de gestão do DRS XIII 

Saúde como direito de 

todos e dever do Estado 

Há filas de espera que comprometem a qualidade do atendimento. 

Embora haja acesso para todos, há longas filas de espera que impactam 

diretamente no atendimento ao direito do cidadão. 

Integralidade da atenção 

A integralidade é comprometida quando não se tem informações 

suficientes sobre a população a qual se destina o cuidado. Com o conflito 

entre os sistemas de informação e a falta de estrutura em alguns 

municípios menores, é difícil se ter integralidade no cuidado a saúde do 

cidadão. 

Acesso universal 
O acesso é universal, mas o atendimento é limitado, ou seja, nem todos 

que tem acesso ao sistema, são de fato atendidos. 

Acesso igualitário¹ 
Todos tem acesso a saúde, mas a qualidade oferecida é questionável e a 

oferta de serviço é limitada. 

Equidade² do acesso 
Há uma tentativa de se atingir a equidade, mas os critérios para julgar as 

prioridades não são claros e estão centralizados não mãos de poucos. 

Descentralização da 

gestão 

Gestão das vagas centralizada no DRS, incapacidade de gestão dos 

municípios. 

Regionalização da gestão 

Ocorreu de maneira desintegrada e tem se adaptado de acordo com as 

demandas locais. A limitação estrutural de alguns municípios 

compromete a qualidade desta gestão. 

Integração do sistema 

com as redes de atenção à 

saúde 

Os sistemas de informação não são interligados e nem sempre há 

pactuação entre os municípios de uma mesma rede, dificultando esta 

integração. 

Controle, regulação e 

avaliação definidas 

conforme pactuações 

entre os três níveis de 

gestão do governo  

As pactuações estão desatualizadas e não atendem as necessidades atuais 

da população. 

Fonte: Autora. 

¹ por igualdade entender que os direitos são iguais para todos os cidadãos. 

²por equidade entender diminuir as diferenças, buscar ser justo de acordo com a prioridade e as necessidades de 

cada caso. 
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A partir disto, é possível notar que o processo de regulação de vagas eletivas (FIGURA 

14) atende parcialmente aos princípios propostos pelo SUS, deixando em muitos momentos a 

população desassistida. A falta de diálogo entre as unidades organizacionais responsáveis, 

participantes do processo, compromete o aperfeiçoamento do mesmo e confirma o que Pinafo, 

Carvalho e Nunes (2016) afirmaram sobre as condições para que a descentralização do SUS 

pudesse garantir o acesso universal às ações e serviços de saúde e a atenção integral de acordo 

com as necessidades e demandas da população não foram asseguradas, ou seja, foram propostas, 

mas não houve planejamento das ações de acordo com as necessidades regionais o que implicou 

em resultados contraditórios no território nacional brasileiro. 

Estar com configuração diferente da proposta pela legislação e normas ou atender 

parcialmente aos princípios propostos pelo SUS, contudo, não são necessariamente problemas 

de responsabilidade das unidades organizacionais diretamente envolvidas no processo. É um 

cenário que desencadeia questionamentos a respeito da gestão estratégica proposta naquela 

região, ou seja, será que aquilo proposto pela legislação é adequado a todas as regiões, levando 

em consideração o que cada região realmente necessita ou a capacidade de cada uma delas. Esta 

é uma reflexão que pode ser utilizada como instrumento para uma revisão da legislação 

atualmente vigente visando melhor atender à parte mais interessada, os cidadãos brasileiros. 

Integração dos sistemas e treinamento dos funcionários em relação aos objetivos e caminhos 

possíveis do sistema são caminhos que fomentarão a construção de um sistema que atenda da 

melhor maneira possível as necessidades da sua comunidade local, pois sem entendê-la 

completamente, as chances das ações propostas serem ineficientes se multiplicam. 

A gestão da saúde pública brasileira enfrenta inúmeros entraves como as dimensões 

continentais do país e as peculiaridades de cada região, as legislações e normas com 

determinações genéricas e as relações entre os gestores responsáveis. Por ser um sistema com 

milhares de atores, com gestores que mudam com frequência, com objetivos e interesses nem 

sempre compatíveis e com uma demanda imensa e muito variada, exige uma burocracia mínima 

para que possa se organizar. Driblar todos estes aspectos em busca de um sistema funcional e 

eficiente é o grande desafio.  

Atualmente, o que se tem é um sistema desintegrado, com sistemas de informação 

desconectados entre si, sem propostas de melhorias contínuas, com profissionais refazendo 

procedimentos como verificação de solicitações, readequando-as, reinserindo informações nos 

diferentes sistemas, como pode ser constatado neste trabalho. A integração entre os sistemas 
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operacionais é outro ponto que demanda atenção de caráter urgente. É fundamental que se tenha 

um sistema de informação robusto, com os protocolos assistenciais todos inseridos e com todos 

os níveis de atenção concentrados para que as informações dos pacientes se cruzem e o 

atendimento possa, de fato, ser integral.  

O retrabalho visto nos Modelo de Processos (FIGURA 14), especificamente nos 

processos 2 e 4, é um ponto que também chama atenção e algo que se repete no processo atual 

de regulação de vagas eletivas do DRS XIII, ou seja, uma mesma solicitação de agendamento 

é reavaliada diversas vezes para que só depois seja agendada. Uma das oportunidades de 

melhoria identificada se dá em torno disto, com a eliminação da reavaliação da adequação de 

determinada solicitação e implementação de um agendamento direto (FIGURA 16). A princípio 

a auditoria, ou seja, avaliação da adequação da solicitação deve ser feita por um terceiro ator, 

que no caso é o DRSXIII e não pelo interessado que neste caso é o prestador de serviço, mas 

uma análise mais detalhada das limitações do processo deve ser feita para avaliar o ator mais 

adequado para tal avaliação. 

Os processos 7, 8 e 9, relacionados a procura por solução quando não há vaga nos 

municípios do DRSXIII, podem ser eliminados a partir do momento que houver integração 

entre os sistemas de informação e o ator responsável pela avaliação da solicitação e 

agendamento do paciente tiver acesso às vagas disponíveis em toda a RRAS (FIGURA 16). 

O treinamento dos funcionários é outro aspecto que deve sofrer modificações. Todos os 

funcionários, principalmente os da atenção primária de todos os 26 municípios do DRSXIII 

devem receber treinamento periódicos a respeito dos objetivos, metas e ferramentas utilizadas 

no processo de regulação de vagas eletivas, e serem motivados a colaborar com o bom 

funcionamento do sistema. É importante destacar que há a necessidade de profissionais 

concursados, com conhecimentos de gestão específicos e que não possam ser realocados no 

momento que o gestor responsável indicado politicamente mudar. A gestão da saúde pública 

necessita de profissionais com know-how na área para que com o tempo e a prática eles mesmos 

possam sugerir melhorias no processo. 

A gestão do sistema, neste caso representada pela regulação de vagas de consultas 

eletivas, deve ser orientada a resultados. Avaliações periódicas devem ser realizadas para 

análise dos resultados e proposição de melhorias. A gestão orientada para ações corretivas, 

como é realizada atualmente, deve ser substituída por uma gestão orientada a ações de 

prevenção. 
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Figura 16 – Oportunidades de melhorias 
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Fonte: Autora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo discute as principais conclusões em relação ao alcance dos objetivos 

propostos, às tendências de pesquisas futuras e às limitações desse estudo.  

O trabalho contribuiu ao atingir seu objetivo de analisar o processo de regulação de 

vagas de consultas eletivas do Departamento Regional de Saúde XIII do Estado de São Paulo 

verificando sua integração com os princípios propostos pelo SUS. A partir do trabalho foi 

possível analisar o processo de acordo com os princípios do SUS e identificar oportunidades de 

melhorias, além de contribuir para a gestão do conhecimento tanto internamente como aos 

cidadãos interessados. 

Em suma, as oportunidades de melhorias identificadas influenciam a concretização de 

cada um dos princípios propostos pelo Sistema Único de Saúde brasileiro. De maneira direta, 

cada melhoria impacta os princípios das seguintes maneiras (QUADRO 6). 

Quadro 6 – Oportunidades de melhorias e princípios do SUS impactados  

Modelo atual Oportunidades de melhorias Princípios do SUS impactados 

Sistemas de informação 

desconexos 

A CROSS é o sistema de 

informação único de todos os 

municípios e níveis de atenção 

com módulos específicos de 

acordo com o tamanho daquele 

município 

Integralidade da atenção 

Equidade do acesso Descentralização 

da gestão 

Regionalização da gestão  

Inúmeras denominações 

para a mesma especialidade 

Padronização das 

denominações para as 

especialidades 

Descentralização da gestão 

Regionalização da gestão Integração 

do sistema com as redes de atenção à 

saúde 

Legislações desatualizadas 
Solicitação de atualização das 

legislações 
Controle, regulação e avaliação 

Processo 4 – análise da 

solicitação do município 

pelo DRSXIII 

Eliminação deste processo 

Descentralização da gestão 

Regionalização da gestão  

Controle, regulação e avaliação 

Processos 7, 8 e 9 – 

Relacionados a procura por 

solução quando não há vaga 

nos municípios do DRSXIII 

Eliminação destes processos 

Descentralização da gestão 

Regionalização da gestão Integração 

do sistema com as redes de atenção à 

saúde 

Inexistência de treinamentos 

dos funcionários 

Gestão do conhecimento e 

treinamento 

Integralidade da atenção 

Acesso Universal 

Equidade do acesso Descentralização 

da gestão 

Regionalização da gestão Integração 

do sistema com as redes de atenção à 

saúde 

Controle, regulação e avaliação 
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Estruturas organizacionais 

de níveis técnicos dinâmicas 

Estabelecer um nível mínimo 

técnico em que não possam 

ocorrer mudanças de 

responsáveis a cada ciclo 

político novo 

Saúde como direito de todos e dever 

do Estado 

Integralidade da atenção 

Acesso Universal 

Equidade do acesso Descentralização 

da gestão 

Regionalização da gestão Integração 

do sistema com as redes de atenção à 

saúde 

Controle, regulação e avaliação 

Objetivos de cada uma das 

estruturas organizacionais 

desconhecidos pelos 

funcionários 

Inclusão de apresentação 

destes objetivos nos 

treinamentos dos funcionários 

Saúde como direito de todos e dever 

do Estado 

Integralidade da atenção 

Acesso Universal 

Equidade do acesso Descentralização 

da gestão 

Regionalização da gestão Integração 

do sistema com as redes de atenção à 

saúde 

Controle, regulação e avaliação 

Não há objetivos de curto, 

médio e longo prazos 

definidos 

Traçar objetivos de curto, 

médio e longo prazos nas 

reuniões periódicas 

Saúde como direito de todos e dever 

do Estado 

Integralidade da atenção 

Acesso Universal 

Equidade do acesso Descentralização 

da gestão 

Regionalização da gestão Integração 

do sistema com as redes de atenção à 

saúde 

Controle, regulação e avaliação 

Não há pactuações entre os 

municípios pertencentes a 

uma mesma RRAS 

Tornar, por meio de 

ferramentas dentro da CROSS, 

a comunicação e regulação 

dentro da mesma RRAS mais 

fluida e rápida 

Integralidade da atenção 

Equidade do acesso Descentralização 

da gestão 

Regionalização da gestão Integração 

do sistema com as redes de atenção à 

saúde 

Controle, regulação e avaliação 

Municípios dependentes das 

orientações diárias do 

DRSXIII 

Treinar os municípios para 

torná-los mais independentes 

Integralidade da atenção 

Descentralização da gestão 

Regionalização da gestão  
Fonte: Autora. 

A aplicação da metodologia EKD resultou positiva para o Departamento Regional de 

Saúde XIII e para os pesquisadores, pois permitiu se estabelecer uma visão global e sistêmica 

da realidade do processo, objetivos, regras, atores e recursos envolvidos, sugeriu alternativas 

para o enfrentamento de situações problemáticas nela identificadas, serviu de meio para os 

autores conhecerem aspectos da gestão pública da saúde no país e promoveu cooperação e 
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aprendizagem entre as pessoas envolvidas no estudo – um dos benefícios mais documentados 

na literatura como resultantes da aplicação da metodologia. 

Às pesquisas futuras propõe-se a aplicação da modelagem organizacional nos demais 

Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo com o objetivo de poder fazer um 

benchmarking de melhores práticas, viabilizar o compartilhamento maior de informações entre 

seus gestores e proporcionar uma melhoria contínua da gestão da saúde pública no Brasil, ainda 

tão limitada; e a investigação mais profunda acerca de outros temas citados neste trabalho, como 

a contrarreferência no processo de regulação da saúde e os impactos do planejamento financeiro 

da saúde neste processo, a utilização da modelagem organizacional nos processos de regulação 

da saúde, e os impactos da mudança dos gestores no modelo de regulação de vagas praticado. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADAS NO DEPARTAMENTO 

REGIONAL DE SAÚDE XIII  

1. Quais as diferenças entre as competências da DRS XIII, a do Complexo Regulador XIII e a das 

Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) em relação à regulação de vagas?  

2. Qual é o objetivo/missão do DRS XIII? Onde está formalizado?  

3. Qual é o organograma do DRS XIII?  

4. A nível do DRS XIII, como é feito o processo de regulação de vagas de consultas eletivas?  

5. Qual suporte é fornecido pelos Sistema de Apoio à Regulação Assistencial (SARA) e a Central 

de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) para o processo de regulação de vagas de 

consultas eletivas?  

6. Existe uma pré-triagem na DRS XIII das solicitações de vagas de consultas eletivas vindas dos 

municípios?  

7. As Diretrizes para a Regulação da Assistência no Estado de São Paul (2012) relaciona, de 

forma sintética, algumas possíveis ações da regulação assistencial. É importante para esta 

pesquisa, entender como são realizadas cada uma destas ações na DRS XIII: 

a. Em relação ao mapeamento dos recursos existentes, como são identificadas as 

unidades solicitantes e as executantes?  

b. Em relação à pactuação de fluxos e protocolos, com priorização de riscos, a serem 

utilizados pela atenção básica para encaminhamento aos serviços de maior densidade 

tecnológica?  

c. Em relação ao controle e priorização dos leitos disponíveis, da agenda de consultas e 

exames especializados, como são feitos? Com base em quais critérios?  

d. Em relação à padronização dos mecanismos e formas de solicitações de internações, 

consultas, exames e terapias especializadas, inclusive, quando necessário, por meio de 

protocolos assistenciais, como são realizados?  

e. Em relação à organização de fluxos de referência e contrarreferência entre unidades, 

municípios e regiões, conforme pactuações de protocolos assistenciais padronizados?  

f. Em relação ao fornecimento de subsídios para o planejamento com a explicitação de 

vazios assistenciais e escassez de oferta?  

 

8. As Diretrizes para a Regulação da Assistência no Estado de São Paulo (2012) preveem a 

capacitação e educação permanente das equipes gestoras através do Curso Básico de Regulação, 

Controle, Avaliação e Auditoria do SUS. Este curso é realizado? Com que frequência? Quem 

participa?  
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APÊNDICE B – QUESTÕES GUIAS PROPOSTAS PARA A MODELAGEM EKD 

Questões para guiar a modelagem dos processos de negócios: 

1. Quais são os principais processos da organização? 

2. Como esses processos são relacionados? 

3. Por que esse processo é necessário? 

4. Quais informações e fluxos de material são necessários? 

5. Quais fluxos de informação e material não são necessários? 

6. O que o fluxo de informação e material produz? 

7. As situações que “criam” e “destroem” esses conjuntos de informações ou material são 

refletidas no modelo de processo de negócio? 

8. Quais regras disparam esse processo? 

9. Quais atores são responsáveis por realizar e apoiar esse processo? 

 

Questões para guiar a modelagem de atores e recursos: 

1. Quais são os principais atores dessa aplicação? 

2. Como os atores estão relacionados? 

3. Por que o ator é necessário? 

4. Qual é o propósito? 

5. Por quais processos o ator é responsável? 

6. Quais processos esse ator realiza? 

7. Quais são os objetivos deste ator? 

8. Quais regras do negócio são definidas por esse ator? 

9. Por quais regras de negócio esse ator é responsável? 

10. Quais recursos esse ator possui? 

11. Por quais recursos esse ator é responsável? 

 

Questões para guiar a modelagem dos objetivos: 

1. Quais são as estratégias dessa parte da organização? 

2. Existem políticas declaradas que podem influenciar esse modelo? 

3. Quais convenções, regras, regulamentos e leis são relevantes? 

4. O que a organização gostaria de alcançar? 

5. Existe algum problema particular impedindo o objetivo? 

6. Esse problema está relacionado com algum objetivo particular? 
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7. Qual é a causa desse problema? 

8. Como esse problema poderia ser eliminado? 

9. Existem algumas oportunidades particulares que poderiam ser usadas? 

10. Quais ações poderiam ser tomadas para melhorar a situação? 

11. Como esse objetivo pode ser alcançado? 

12. Esse objetivo pode ser definido em termos operacionais, dando um número de 

subobjetivos de apoio? 

 

Questões para guiar na modelagem das regras de negócios: 

1. Existem regras declaradas e políticas com a companhia que podem influenciar esse 

modelo? 

2. Por quais regras os objetivos da organização podem ser alcançados? 

3. A regra está relacionada a um objetivo particular? 

4. Como essa regra pode ser decomposta? 

5. Como a organização pode ajustar-se à especificação dessa regra? 

6. Como validar se a regra é cumprida? 

7. Quais processos disparam essa regra? 

8. Essa regra pode ser definida em uma forma operacional? 

9. Pode uma regra ser decomposta em regras simples? 

 

Questões para guiar na modelagem de requisitos e componentes técnicos: 

1. Quais restrições e padrões existem considerando a comunicação com sistemas ou 

hardware existentes? 

2. Quais são os requisitos importantes considerando requisitos não funcionais tipo 

segurança, disponibilidade, usabilidade, entre outros? 

3. Quais restrições estão sendo consideradas no software existente ou nos sistemas que 

estão sendo desenvolvidos? 

4. Quais restrições econômicas, pessoais, políticas, ou outras, existem? 

5. Existem restrições legais para o desenvolvimento do sistema? 

6. Esse requisito pode ser refinado mais claramente (talvez decomposto) em uma forma 

que possa ser verificado e mensurado? 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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ANEXO C - FORMULÁRIO DA CROSS DE SOLICITAÇÃO DE VAGAS DO 

MUNICÍPIO 
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ANEXO D – ESPECIALIDADES DISPONÍVEIS NA CROSS 
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ANEXO E – ORIENTAÇÕES DA DRS XIII PARA OS MUNICÍPIOS SOBRE OS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS 

ESPECIALIDADES  

CROSS 

ESPECIALIDADES  

HCFMRP-USP 

IDADE 

(ANO) 
SEXO SIGLA 

Alergologia ALERGIA 13 A 99  AMBOS ALE 

Alergologia - 

Imunologia 

ASMA DE DIFICIL 

CONTROLE 
18 A 99  AMBOS ADC 

Cardiologia CARDIOLOGIA 18 A 99  AMBOS CA6 

Cardiologia - 

Arritmia 
CARDIO ARRITMIA 13 A 99  AMBOS CAT 

Cardiologia 

Pediátrica 
CARDIO INFANTIL 0 A 18 AMBOS CI4 

Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial 

CENTRO INTEGRADO DE 

ESTUDOS DA  

DEFORMIDADES DA FACE 

TODAS AMBOS CIDF 

Cirurgia Cabeça e 

Pescoço 

CIRURGIA DE CABEÇA E 

PESCOÇO 
TODAS AMBOS CCP 

Cirurgia Cabeça e 

Pescoço - Oncologia 

PREVENCAO CANCER 

BOCA E ESTOMATOLOGIA 
TODAS AMBOS PCBE 

Cirurgia do Ap. 

Digestivo -Pâncreas 

Vesícula e Vias 

Biliares 

CIRURGIA DIGESTIVA DE 

AFECÇOES DO PANCREAS 

E VIAS BILIARES 

18 A 99  AMBOS CDPVB 

Cirurgia do Aparelho 

Digestivo 

Esofago/Estomago 

CIRURGIA DIGESTIVA 

ESOFAGO/ESTOMAGO 
18 A 99  AMBOS CDEE 

Cirurgia do Aparelho 

Digestivo - Cirurgia 

Bariátrica 

CIRURGIA DIGESTIVA 

BARIÁTRICA 
16 A 99  AMBOS CDBA 

Cirurgia do Aparelho 

Digestivo - Fígado 

TRANSPLANTE DE FIGADO 

CIRURGIA 
TODAS AMBOS TF3 

Cirurgia Pediátrica CIRURGIA PEDIATRICA 0 A 12 AMBOS CP7 
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Cirurgia Pediátrica - 

Avaliação 

CIRURGIA PEDIATRICA 

CP4 
0 A 12 AMBOS CP4 

Cirurgia Pediatrica - 

Manejo de Colon 
MANEJO DE COLON 18 A 99 AMBOS MAC 

Cirurgia Plástica CIRURGIA PLASTICA TODAS AMBOS CPL 

Cirurgia Plástica - 

Lipodistrofia 

CIRURGIA PLASTICA 

LIPODISTROFIA HIV 
TODAS AMBOS CPLL 

Cirurgia Plastica - 

Queimados 
QUEIMADOS U E TODAS AMBOS QUE 

Cirurgia Plástica - 

Reconstrução 

Mamária Tardia 

CIRURGIA PLASTICA 

RECONSTRUCAO DA 

MAMA 

TODAS FEM CPRM 

Cirurgia Plástica - 

Tumor Pele e Outros 

CIRURGIA PLASTICA 

MELANOMA (GRUPO 

MULTICIPLINAR) 

TODAS AMBOS CPLM 

Cirurgia Torácica - 

Nódulos Pulmonares 

 AMBULATORIO CIRURGIA 

TORACICA 
TODAS AMBOS ACT 

Cirurgia Vascular VASCULAR  TODAS AMBOS VAS 

Cirurgia Vascular - 

Avaliação Cirúrgica 
VASCULAR HIPERIDROSE TODAS AMBOS VHI 

Dermatologia DERMATOLOGIA  TODAS AMBOS CLD 

Endocrinologia ENDOCRINO ADULTO 16 A 99  AMBOS ENA 

Endocrinologia 

Pediátrica 

ENDOCRINOLOGIA DA 

CRIANCA/ADOLESCENTE 
0 A 21  AMBOS ECA 

Endocrinologia 

Pediátrica - Diabetes 

ENDOCRINO DIABETES 

INFANTIL 
0 A 16 AMBOS ENDI 

Fisiatria FISIATRIA  18 A 99 AMBOS FISC 

Fisiatria - OPM 
ORTESE E AUXILARES DE 

LOCOMOÇÃO 
18 A 99  AMBOS LOA 
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Fisiatria - OPM 

triagem 

REABILITAÇÃO E 

EQUIPAMENTOS INFANTIS 
0 A 17  AMBOS AREI 

Fisiatria - 

Reabilitação Física 
 LESADO MEDULAR TODAS AMBOS ALM 

Gastrocirurgia - 

Transplante de 

Fígado 

GASTRO CIRURGIA 

FIGADO 
13 A 99  AMBOS GCF 

Gastroclínica GASTRO MEDICA 14 A 99  AMBOS GAM 

Gastroclinica - 

Doenças 

Inflamatórias 

Intestinais 

GASTRO DOENCAS 

INFLAMATORIAS 

INTESTINAIS 

16 A 99  AMBOS GAD 

Gastroclínica - 

Fígado 
GASTRO FIGADO 13 A 99  AMBOS GAF 

Gastroclínica - 

Hepatites 
HEPATITE B 13 A 99  AMBOS HPB 

Gastroclinica - 

Triagem Endoscopia 

DOENCAS MOTORAS DO 

TUBO DIGESTIVO 
18 A 99  AMBOS DMTD 

Gastroclínica - 

Triagem Transplante 

Hepático 

LESOES FOCAIS DO 

FIGADO 
13 A 99  AMBOS CHC 

Gastroenterologia 

Pediátrica 
GASTRO INFANTIL 0 A 16 AMBOS GIN 

Genética Médica GENETICA TODAS AMBOS GEN 

Geriatria - Clínica GERIATRIA  60 a 99  AMBOS GERI 

Ginecologia GINECOLOGIA CIRURGICA TODAS FEM  CGC 

Ginecologia - 

Climaterio 
CLIMATERIO TODAS FEM CLI 

Ginecologia - 

Endocrinologia 

ENDOCRINO DA 

GINECOLOGIA 
18 A 40  FEM ECG 

Ginecologia - 

Infanto-puberal 

GINECOLOGIA INFANTO 

PUBERAL 
0 A 18 FEM GIP 

Ginecologia - 

Infecções Genitais 

MOLESTIA INFECCIOSA 

GINECOLOGIA 
TODAS FEM MIG 

Ginecologia - 

Métodos 

Contraceptivos 

ANTI CONCEPCAO 

GINECOLOGICA 
13 A 99 FEM ACG 
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Ginecologia - 

Reprodução Humana 

AMBULATORIO DE 

PRESERVACAO DA 

FERTILIDADE E ABORTO 

HABITUAL 

18 A 99  AMBOS FERT 

Ginecologia - Dor 

Pélvica 

GINECOLOGIA DOR 

PELVICA 
13 A 99 FEM AGDP 

Ginecologia - 

Sexologia 

AMB DE ESTUDOS EM 

SEXUALIDADE HUMANA 
TODAS AMBOS ESH 

Ginecologia - 

Uroginecologia 
UROLOGIA GINECOLOGIA 13 A 99 FEM URG 

Hematologia HEMATOLOGIA 16 A 99  AMBOS HEM 

Hematologia - 

Distúrbios da 

Hemostasia 

HEMOSTASIA TODAS AMBOS HST 

Hematologia - 

Hemoglobinopatias 

ANEMIAS E 

HEMOGLOBINOPATIAS 
TODAS AMBOS HMG 

Hepatologia  HEPATITE 13 A 99  AMBOS HPA 

Hepatologia 

Pediátrica 
HEPATITE INFANTIL 0 A 16 AMBOS HEPI 

Imunologia-Vacinas-

Eventos adversos em 

imunodeprimidos 

AMBULATORIO DE 

REAÇÕES VACINAIS 
TODAS AMBOS ARV 

Infectologia 
MOLESTIAS INFECCIOSAS 

ADULTO 
13 A 99 AMBOS MI4 

Infectologia 

Pediatrica 

MOLESTIA INFECCIOSA 

INFANTIL 
0 A 12 AMBOS MII 

Mastologia MASTOLOGIA BENIGNA TODAS AMBOS MAB 

Multidisciplinar - 

Violência 

Sexual/Doméstica 

SERVIÇO DE ATENÇÃO A 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

AGRESSÃO SEXUAL 

TODAS AMBOS SEAVIDAS 
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Nefrologia NEFROLOGIA ADULTO 13 A 99  AMBOS NEA3 

Nefrologia Pediátrica NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 0 A 17  AMBOS NEI 

Neurocirurgia 
NEURO CIRURGIA 

CABECA 
18 A 99 AMBOS NECA 

Neurocirurgia - 

Coluna 
NEURO CIRURGIA 18 A 99 AMBOS NEC 

Neurocirurgia 

Pediátrica 

NEURO CIRURGIA 

INFANTIL 
0 A 18 AMBOS NCI 

Neurologia - 

Esclerose Lateral 

Amiotrófica 

ESCLEROSE LATERAL 

AMIOTROFICA 
TODAS AMBOS ELA 

Neurologia - 

Alzheimer e 

Demencias 

NEURO 

COMPORTAMENTAL 
TODAS AMBOS NCP 

Neurologia - 

Transtorno dos 

Movimentos 

DOENÇA EXTRA 

PIRAMIDAL 
TODAS AMBOS EXP 

Neurologia - Cefaléia CEFALEIA 18 A 99 AMBOS CEF 

Neurologia - Doenças 

Musculares 

DOENCAS NEURO 

MUSCULAR 
TODAS AMBOS NEM 

Neurologia - Doenças 

Tropicais 
NEUROLOGIA TRIOPICAL TODAS AMBOS NTR 

Neurologia - Doenças 

Vasculares Cerebral 

DOENCAS 

NEUROVASCULARES 
13 A 99 AMBOS DNV 

Neurologia - 

Epilepsia 
(especialidade nova) 19 A 99  AMBOS - 

Neurologia - 

Esclerose Multipla 
ESCLEROSE MULTIPLA TODAS AMBOS E.MU 

Neurologia - 

Espasticidade 

AMBULATORIO DE 

ESPASTICIDADE E 

DISTONIA INFANTIL 

0 A 17  AMBOS ESDI 

Neurologia - Triagem NEUROLOGIA TRIAGEM 18 A 99  AMBOS CN3 



111 

 

 

Neurologia Pediátrica NEUROLOGIA INFANTIL 0 A 18  AMBOS NIN 

Neurologia Pediatrica 

- Cefaléia 
CEFALEIA INFANCIA 0 A 18  AMBOS CEI 

Neurologia Pediátrica  

- Epilepsia 
EPILEPSIA INFANTIL 0 A 18 AMBOS EPI 

Nutrição - 

Dislipidemia 

OBESIDADE E 

DISLIPIDEMIA 
15 A 99 AMBOS ODIS 

Nutrologia NUTROLOGIA 18 A 99  AMBOS NUT 

Obstetrícia - Infecção 

Zica Vírus 

AMB DE ZIKA VIRUS 

GESTACIONAL 
TODAS FEM AZIG 

Obstetrícia - Baixo 

Peso - Prematuridade 

Espontânea 

AMBULATORIO 

PREMATURIDADE 
TODAS FEM PREM 

Obstetrícia - Diabetes 
ENDOCRINOLOGIA 

OBSTETRICA 
TODAS FEM ENDOB 

Obstetrícia - 

DST/HIV na 

Gestação 

MOLESTIA INFECCIOSA 

OBSTETRICIA 
TODAS FEM MIGO 

Obstetrícia - 

Hipertensão 

HIPERTENSAO 

GESTACIONAL 
TODAS FEM HIG 

Obstetrícia - 

Medicina Fetal 
MEDICINA FETAL TODAS FEM MEFE 

Oftalmologia - 

Catarata 
OFTALMO CRISTALINO 18 A 99  AMBOS OFC 

Oftalmologia – 

Catarata Congênita 

OFTALMO CRISTALINO 

CONGENITO 
0 A 18  AMBOS OFCO 

Oftalmologia - 

Córnea 

OFTALMO DOENCAS 

EXTERNAS 

OCULARES/CORNEA 

TODAS AMBOS ODOE 

Oftalmologia - 

Estrabismo 
OFTALMO ESTRABISMO 18 A 99 AMBOS OF7 

Oftalmologia - 

Glaucoma Congenito 

OFTALMO GLAUCOMA 

INFANTIL 
0 A 18 AMBOS OFG 
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Oftalmologia - 

Neuro-oftalmologia 
OFTALMO NEURO TODAS AMBOS OFN 

Oftalmologia - 

Pediatria 

OFTALMO ESTRABISMO 

PEDIATRICO 
0 A 18 AMBOS OFESP 

Oftalmologia - 

Plástica Ocular e Vias 

lacrimais 

OFTALMO PLASTICAS 

OCULARES 
18 A 99 AMBOS OFPL 

Oftalmologia - 

Plástica Ocular  

OFTALMO PLASTICA 

PEDIATRICA 
0 A 18  AMBOS OFPLP 

Oftalmologia - 

Reabilitação Visual 

OFTALMOLOGIA 

REABILITAÇÃO VISUAL 

ADULTO 

18 A 99  AMBOS OFRVA 

Oftalmologia - 

Reabilitação Visual 

Pediatrico 

OFTALMOLOGIA 

REABILITAÇÃO VISUAL 

PEDIATRICA 

0 A 18 AMBOS OFRVP 

Oftalmologia - 

Reflexo Vermelho 

OFTALMO CRISTALINO 

CONGENITO 
  AMBOS OFCO 

Oftalmologia - Retina 
OFTALMO RETINA 

ASSISTENCIA 
TODAS AMBOS OPRA 

Oftalmologia - Uveite OFTALMO UVEITE TODAS AMBOS OUV 

Oncologia - Pediatria 

AMBULATORIO DE 

NEOPLASIAS 

VASCULARES 

PEDIATRICAS 

0 A 18  AMBOS NVP 

Oncologia - 

Pneumologia 

ONCOLOGIA 

PNEUMOLOGIA 
TODAS AMBOS PNO 

Oncologia Cirúrgica - 

Cabeça e Pescoço 

ONCOLOGIA CABECA E 

PESCOCO 
TODAS AMBOS OCP 

Oncologia Cirúrgica - 

Dermatologia/Plástica 

DERMATOLOGIA 

ONCOLOGICA 
TODAS AMBOS DEO 

Oncologia Cirúrgica - 

Ginecologia 

ONCOLOGIA 

GINECOLOGICA 
TODAS AMBOS ONG 



113 

 

 

Oncologia Cirúrgica - 

Hepatologia 

GASTRO CIRURGIA 

FIGADO ONCOLOGICA 
13 A 99 AMBOS GCFO 

Oncologia Cirúrgica - 

Mastologia 

MASTOLOGIA 

ONCOLOGICA 
13 A 99 AMBOS MAS 

Oncologia Cirúrgica - 

Neurocirurgia 

NEURO CIRURGIA 

ONCOLOGICA (CABEÇA) 
18 A 99  AMBOS NECO 

Oncologia Cirúrgica - 

Ortopedia 
ONCOLOGIA ORTOPEDIA TODAS AMBOS ONO 

Oncologia Cirúrgica - 

Urologia 
ONCOLOGIA UROLOGICA 13 A 99 AMBOS OUR 

Oncologia Pediátrica ONCOLOGIA PEDIATRICA 0 A 18 AMBOS OPE 

Ortopedia - Quadril 
ORTOPEDIA QUADRIL 

ADULTO 
13 A 99 AMBOS ORQ 

Ortopedia - Protese / 

Amputados 
AMPUTADOS TODAS AMBOS AMP 

Otorrinolaringologia OTORRINOLARINGOLOGIA TODAS AMBOS ORL 

Otorrinolaringologia - 

Avaliação de Prótese 

Auditiva 

APARELHO 

AMPLIFICACAO SONORA 

INDIVIDUAL 

TODAS AMBOS AASI 

Otorrinolaringologia - 

Cirurgia Implante 

Coclear 

OTORRINO IMPLANTE 

COCLEAR 
TODAS AMBOS OIC 

Otorrinolaringologia - 

Pediátrica 

AMBULATORIO DE 

LARINGE E VIA AEREA 

INFANTIL 

0 A 18 AMBOS ALVIN 

Pediatria - Exposição 

Zica Virus na 

Gestação 

CRIANÇAS EXPOSTAS AO 

VIRUS  ZIKA  NA 

GESTAÇÃO 

0 A 1 AMBOS CEZIG 
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Pediatria - 

Crescimento 

PROBLEMA CRESCIMENTO 

E DESENVOLVIMENTO 
0 A 18 AMBOS PCD 

Pediatria - 

Imunologia 
IMUNOLOGIA PEDIATRICA 0 A 15 AMBOS IMP 

Pediatria - 

Multidisciplinar 

AMBULATORIO 

MULTIDISCIPLINAR 

FIBROSE CISTICA 

0 A 18  AMBOS AMFC 

Pediatria - Obesidade OBESIDADE INFANTIL 0 A 15 AMBOS OBIN 

Pediatria  PEDIATRIA 0 A 18 AMBOS PED 

Pneumologia PNEUMOLOGIA ADULTO 18 A 99  AMBOS PNE 

Pneumologia - 

Hipertensão 

Pulmonar 

HIPERTENSAO ARTERIAL 

PULMONAR 
  AMBOS HAP 

Pneumologia - 

Reabilitação 

Pulmonar 

REABILITAÇÃO 

PULMONAR ADULTO 
18 A 99  AMBOS RPMA 

Proctologia PROCTOLOGIA 13 A 99  AMBOS PRO 

Proctologia - 

Oncologia 

ONCOLOGIA 

PROCTOLOGIA 
13 A 99  AMBOS PRON 

Psiquiatria 

Transtornos de 

Humor e 

Personalidade 

PSIQUIATRIA 

TRANSTORNO DO HUMOR 
18 A 99  AMBOS PQH 

Psiquiatria - 

Transtornos 

psicóticos e orgânicos 

PSIQUIATRIA PRIMEIRO 

EPISODIO PSICOTICO 
13 A 99  AMBOS PEP 

Psiquiatria Pediátrica 
PSIQ INFANTIL ADOLESC    

TRIAGEM      
0 A 18  AMBOS PQIT 

Reabilitação - 

Triagem 

AMBULATORIO LUCI 

MONTORO 
TODAS AMBOS ALMO 

Reumatologia - 

Artrite Reumatoide 

ARTRITE REUMATOIDE 

INICIAL 
TODAS AMBOS REUC 

Reumatologia 

Pediatrica 

REUMATOLOGIA 

PEDIATRICA 
0 A 16  AMBOS RPE 

Reumatologia - 

Triagem 
REUMATOLOGIA ADULTO 16 A 99  AMBOS IMU3 
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Urologia UROLOGIA 18 A 99  AMBOS URO 

 

ESPECIALIDADE CROSS 

ESPECIALIDADES 

HOSPITAL ESTADUAL 

DE RIBEIRÃO PRETO- 

HE 

IDADE 

(ANO) 
SEXO SIGLA 

ANESTESIOLOGIA - 

AVALIAÇÃO 

COLONOSCOPIA 

ANESTESIA 10 A 90  
AMBO

S 
AN 

CIRURGIA PEDIATRICA 

TRIAGEM 
CIRURGIA PEDIATRICA 02 A 18 

AMBO

S 
CPE 

CIRURGIA PLASTICA 

TRIAGEM 
CIRURGIA PLASTICA 02 A 75 

AMBO

S 
CPL 

CIRURGIA VASCULAR 

TRIAGEM 
VASCULAR 18 A 80 

AMBO

S 
VAS 

CIRURGIA VASCULAR 

FISTULA 

SOMENTE PACIENTE 

INSERIDOS PELO HC 
18 A 99 

AMBO

S 
- 

GASTROCIRUGIA 

TRIAGEM 
GASTRO CIRURGIA 15 A 99  

AMBO

S 
GAC 

OFTALMOLOGIA OFTALMOLOGIA 02 A 99  
AMBO

S 
OFT 

OFTALMOLOGIA 

CIRURGICA 

OFTALMOLOGIA 

CIRURGICA 
02 A 99  

AMBO

S 
OFTC 

OFTALMOLOGIA RETINA 

TRIAGEM 
OFTALMOLOGIA RETINA 10 A 99  

AMBO

S 

OFTRE

T 

OTORRINOLARINGOLOGI

A TRIAGEM 

OTORRINOLARINGOLOGI

A 

02 A 

120  

AMBO

S 
ORL 

PROCTOLOGIA TRIAGEM PROCTOLOGIA 
14  A 

99  

AMBO

S 
PRO 

UROLOGIA TRIAGEM UROLOGIA 14 A 99  
AMBO

S 
URO 

UROLOGIA DUPLO J - 14 A 99  
AMBO

S 
  

OFTALMOLOGIA - 

ANEMIA FALCIFORME 

SOMENTE PACIENTE 

INSERIDOS PELO HC 

02 A 

100  

AMBO

S 
  

 

ESPECIALIDADES  

CROSS 

ESPECIALIDADES 

MATER 

IDADE 

(ANO) 
SEXO SIGLA 

GINECOLOGIA - 

AVALIAÇÃO DE 

LAQUEADURA 

ESPECIALIDADE 

NOVA 
11 A 80  FEM - 
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GINECOLOGIA - 

AVALIAÇÃO 

HISTEROSCOPIA 

HISTEROSCOPIA 11 A 80  FEM HIST 

GINECOLOGIA - 

PLANEJAMENTO 

FAMILIAR 

PLANEJAMENTO 

FAMILIAR 
11 A 80  FEM PLAFAM 

GINECOLOGIA 

CIRURGICA 

CIRURGIA 

GINECOLOGICA 
11 A 80  FEM CIRGO 

MASTOLOGIA 

TRIAGEM 

MASTOLOGIA 

BENIGNA 
11 A 80  FEM MAB 

OBSTETRICIA 

TRIAGEM - PRE 

NATAL 

PRE NATAL 12 A 45  FEM PN 

 

ANEXO F – JANELA DA CROSS DE SOLICITAÇÕES PENDENTES 

 

 

ANEXO G – JANELA DA CROSS DE AGENDAMENTOS PENDENTES 

 

 


