
Regulação 
Ambulatorial



Estado de Mato Grosso do Sul
• População do Estado MS 2.101.471,25 habitantes; (IBGE

2019)
• São 79 Munícipios;
• Campo Grande é a capital, com 895 982 habitantes; (IBGE

2019)
• Referência para alguns procedimentos e especialidades

médicas;
• Utiliza o Sistema de Regulação desde Novembro de 2008 com

a implantação gradativa das especialidades médicas;



Institucionalização 
• Portaria 1.559 de 1º de Agosto de 2008.

(Institui a Política Nacional de Regulação do
Sistema Único de Saúde – SUS);

• Atualmente está na Portaria 2 de
Consolidação no Anexo XXVI;



REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
• Atenção Básica resolutiva;
• Encaminhamentos responsáveis e adequados (PDR e PPI);
• Protocolos Assistenciais (Acesso* e Clínicos):

• *Diário Oficial de Campo Grande 04/03/2015 – Suplemento.

• Complexos Reguladores:
• » Centrais de Regulação de urgência;
• » Central de Regulação de leitos;
• » Central de Regulação de consultas e exames;
• » Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade.



REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

É uma função gestora, através da qual se busca 
promover a equidade do Acesso;

Garantindo a integralidade da assistência e 
permitindo ajustar a oferta assistencial 

disponível às necessidades imediatas do 
cidadão, de forma equânime, ordenada, 

oportuna e racional;



RESPONSABILIDADES SANITÁRIAS
• Da Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria;

• Todo município deve:

• Realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de
clientela e à sistematização da oferta de serviços – CNS;

• Manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos
e Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas do MS –
CNES;

• Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância
com os protocolos e diretrizes nacionais e estaduais;

• Adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os
protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e regionais;

• Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo
com a PPI, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando
couber.



FLUXO SISREG
• Inserção das solicitações através das Unidades de Saúde

solicitante;
• Análise da equipe de regulação quando se tratar de

procedimento regulado;
• Podendo ser o médico regulador do estabelecimento de

saúde, ou da Central de Regulação;
• Quando de acordo com protocolo de acesso e oferta de vagas

disponível o agendamento é efetuado;
• A Central de Regulação avisa ao usuário através do agente de

saúde que o seu agendamento foi efetuado;



Laboratório de Inovações 
• Inserção através do profissional solicitante;
• Regulação através de um médico do estabelecimento de

saúde conhecendo as características e necessidades dos
usuários;

• Informação através do Agente Comunitário de Saúde acerca
do agendamento para o usuário, no casos das consultas,
exames e/ou procedimentos regulados;

• A Equipe das Unidades de Saúde conhecendo as delimitações
de seus territórios e também sua população, criando e
fortalecendo o vínculo com o profissional;

• Reorganização do fluxo de acesso;



Laboratório de Inovações - Expectativas

• Fortalecimento da Atenção Primária acerca do cuidado
integral com o usuário;

• Residências em Medicina da Família e Comunidade e
Multiprofissional em Saúde da Família a fim de criar em
Campo Grande uma saúde focada na prevenção, otimizando
os recursos financeiros;

• Fortalecimento da Regulação Assistencial, através das
readequações de fluxos e processos de trabalho;

• Redução das demanda reprimidas para acesso devido a
resolução da atenção primária;



Não há saber mais ou saber menos: há 
saberes diferentes. (Paulo Freire)

Gerência de Regulação Ambulatorial
sisregpmcg@gmail.com ou gra.sesau@gmail.com 
Telefone: 2020-1661
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