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RESUMO 

 

 

A saúde pública, no Brasil, há muitos anos tem sido um grande motivo de 

preocupação para a nossa população,  principalmente para os menos favorecidos,  e  que 

na maioria das vezes,  são os que mais necessitam desses  serviços, mas que infelizmente,  

nem sempre conseguem utilizá-los. 

Não precisa ser um grande conhecedor do assunto para identificar que a saúde em 

nosso país anda de mal a pior, basta entrar em alguma unidade de saúde pública que esta 

constatação se torna imediata. Emergências lotadas, com pacientes em macas pelos 

corredores; Ambulatórios lotados, com previsão de atendimento variando num período de 

três a seis meses; a qualidade precária de atendimento, devido à falta de recursos, enfim, 

uma série de fatores que inviabilizam completamente o bom atendimento dos serviços 

oferecidos ao cidadão. 

Muitos são os motivos que contribuem para manter este cenário caótico em que se 

encontra atualmente a saúde pública, alguns até mesmo de cunho político, mas sabemos 

também que através da utilização de boas práticas na gestão da saúde muito pode ser feito 

para tentar  reverter este cenário. 

É com base nessa premissa que o Ministério da Saúde vem adotando, há algum 

tempo, novas políticas de gestão, visando com isso corrigir as deficiências deste setor e 

através da  utilização de alguns mecanismos como por exemplo a Regulação,  podemos 

observar a melhoria significativa no atendimento assistencial,   permitindo que o mesmo 

seja realizado de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada, garantindo a prestação 

dos  serviços para toda a população.  

Ainda neste contexto, e com o objetivo de apoiar e garantir o bom funcionamento 

destas políticas  a TI surge como forte aliada, viabilizando de forma segura e eficaz a 

implantação dos processos de Regulação, disponibilizando para isso vários recursos, tais 

como; sistemas de informação, internet, SMS, Geo-processamento, digitalização de 

imagens, e etc.. Permitindo que os gestores de saúde possam aliar esses recursos aos seus 

conhecimentos de forma a atingir o objetivo maior que é atender com qualidade toda  a 

demanda de seus clientes. 

 

 

Palavras-Chave: Regulação,  Saúde Pública, Geo-processamento, Digitalização 
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TI – Tecnologia da Informação 

SMS – Short Message Service 

NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde
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 Capítulo 1 - Introdução 

1.1 – Tema 

  

 Todos nós sabemos que atualmente a oferta de serviços na rede pública de saúde 

se tornou um grande desafio, principalmente para  os gestores deste segmento. A falta de 

profissionais aliadas à falta de recursos com equipamentos e também na infra-estrutural 

das unidades de saúde, tornam cada vez mais, inviáveis o atendimento que a população 

tanto necessita. 

 A mais ou menos uma década o Ministério da Saúde através do NOAS 01/02 e 

mais recentemente pela edição do Pacto de Gestão no Pacto pela Saúde, realizado em 

2006, define mecanismos que permitem a  fundamentação de sistemas de controle, 

avaliação e regulação com o objetivo de integrar as três esferas de governos como 

alternativa assistencial mais adequada às necessidades do cidadão.   

 Com base nesta iniciativa do Governo Federal, tornou-se possível, de fato, a prática 

destes mecanismos. Novos modelos como os das centrais de regulação, permitiram que a rede 

de saúde em uma determinada região, ampliasse sua oferta de serviços, através da contratação 

de novos prestadores e da melhor distribuição dos seus serviços entre  suas unidades próprias 

e seus assistidos.  

 Ainda neste contexto e com o objetivo de apoiar a implantação destes novos 

modelos de processos, a Tecnologia da Informação aparece como uma grande aliada, 

ofertando todos os recursos necessários para que a regulação na saúde pública seja 

realizada em toda sua plenitude, tanto no aspecto operacional quanto no gerencial, 

permitindo que os gestores possam agregar seus conhecimentos e de fato realizar uma 

boa gestão com o objetivo de suprir as deficiências até então  identificadas nesta área. 
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1.2 – Delimitação 

 

O Objetivo deste trabalho não é detalhar ou aprofundar o estudo na área da saúde 

pública, mas de identificar como a TI se encaixa dentro deste contexto como grande 

aliada nos processos de regulação, tentando compreender a melhor forma de aplicar seus 

recursos, apoiando e dando sustentação à implementação destes processos, e desta forma  

garantir o sucesso neste novo modelo de gestão. 

 

 

1.3 – Justificativa 

 

 Atualmente a rede pública de saúde apresenta uma grande demanda de 

atendimentos com uma oferta relativamente baixa, haja vista as grandes multidões que se 

aglomeram nos pátios dos hospitais e postos de saúde, tentando conseguir um 

atendimento que em muitas das vezes só será possível meses à frente.                     

 É fato que as unidades da rede própria de saúde não dão conta do número de 

atendimentos necessários à população, muitas vezes por má distribuição desta oferta 

devido à falta de informações e também de controle, que permitiria um melhor 

gerenciamento no fluxo desses atendimentos.                                                            

 A implementação da tecnologia da informação na regulação da saúde pública tem 

como propósito, trazer resultados em qualidades e valores a todos os envolvidos na 

assistência à saúde, desde executivos, administradores e profissionais, mas, 

principalmente,aoscidadãos.                                                                                       

 Com o acesso mais rápido das informações, decisões estratégicas podem ser 

tomadas em menor tempo, permitindo desta forma que as ações necessárias para conter 

algum tipo de situação indesejada, como por exemplo, uma demanda reprimida no 

atendimento, sejam executadas  da melhor forma e em menor tempo possível. 
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1.4 – Objetivos 

 

1.4.1 – Objetivos gerais 

Compreender de que forma a TI pode contribuir na implantação dos processos 

operacionais e gerenciais de regulação da saúde pública, permitindo que os gestores 

possam garantir em linhas gerais a sustentabilidade deste novo modelo. 

 

 

1.4.2 – Objetivos específicos 

Responder às seguintes perguntas: 

 

i. Como melhorar o  atendimento das demandas na área de saúde de forma 

integrada, humanizada e qualificada ? 

ii. Como reestruturar a distribuição dos serviços de saúde para a população ? 

iii. De que forma, podemos Integrar as Informações entre unidades solicitante, 

unidades prestadora  e  central de regulação ? 

iv. Como implementar melhores controles nos processos de regulação ? 
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1.5 – Metodologia 

Esta pesquisa está baseada em pesquisas, revisões bibliográficas e em artigos 

através de sites da internet. Além de ter como referência nossa experiência empírica 

corporativa. 

Da mesma forma que vemos em SOUZA (8 e 9), este trabalho pode ser 

considerado uma pesquisa aplicada, uma vez que se baseia em teoria já existente, não se 

propondo portanto a desenvolver uma nova teoria. 

 

 

1.6 – Descrição e Organização do trabalho 

Aqui apresentamos como este trabalho está organizado, que segue como 

especificado abaixo: 

 

No capítulo 1 apresentamos a introdução e contextualização ao tema e ao objeto 

de estudo. 

No capítulo 2 apresentamos os referenciais teóricos do trabalho, onde buscamos 

contextualizar cada parte do tema da pesquisa. 

O capítulo 3 apresenta o estudo em si, onde enumeramos mais profundamente o 

principal objeto de pesquisa, a TI na Regulação da Saúde Pública. Apontamos também 

algumas considerações sobre o foco da pesquisa, que busca contextualizar a regulação da 

saúde pública dentro da governança de TI como um todo. 

No capítulo 4 apresentamos os resultados obtidos com o estudo. 

No capítulo 5 finalizamos o trabalho, apresentando nossas conclusões sobre a 

pesquisa e apontamos caminhos para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 – Embasamento Teórico 

 

 Para compreender melhor o significado do termo regulação e de como ela se 

aplica nos processos de saúde pública para garantir o bom funcionamento dos mesmos, é 

necessário também que entendamos o seu significado  na essência, conforme podemos 

ver na definição da Wikipedia: 

“Em sentido geral, regulação é o conjunto de 

técnicas ou ações que, ao serem aplicadas a um 

processo, dispositivo, máquina, organização ou 

sistema, permitem alcançar a estabilidade de ou a 

conformidade continuada a um comportamento 

previamente definido e almejado.” 

 

Conforme consultas realizadas através de artigos publicados na internet  temos 

também a definição encontrada em BRASIL (2006): “Regulação assistencial - definida 

no Pacto pela Saúde, nas diretrizes do  pacto de gestão, como o conjunto de relações, 

saberes, tecnologias e ações que intermediam a demanda dos usuários por serviços de 

saúde e o acesso a eles”.  

Podemos também observar que este mecanismo de regulação é muito amplo e 

abrangente, pois  no que diz respeito à oferta de serviços na área de saúde pública, ele 

pode ser aplicado tanto na utilização de consultas ambulatoriais, internações em leitos de 

UTI, exames de imagens, tratamentos de alta complexidade e outros. 

 Ainda neste contexto, apoiando e dando sustentabilidade aos processos da 

regulação, a TI passou a ter uma  importância significativa, a ponto de se aumentar 

profundamente a demanda por técnicas e conceitos que servissem de auxílio aos seus 

processos internos, fossem de organização do trabalho, fossem de métodos de gestão 

aplicados a TI.  

 Conforme definição encontrada em TENÓRIO (2007:36): “Pode-se conceituar a 

TI como um conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação 

(software e hardware), telecomunicações/radiodifusão e optoeletrônica, formando um 

aparato integrado que suporta a veiculação e o manuseio de informações.”  
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A TI é, portanto, a grande aliada que surge neste contexto, oferecendo seus 

recursos e complementando o conjunto de técnicas, metodologias e ferramentas para 

auxílio nos processos de regulação na saúde pública. 
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Capítulo 3 – O Estudo 

 
 Um dos maiores desafios do SUS na atualidade consiste no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de instrumentos de gestão que auxiliem na regulação da atenção e 

assistência à saúde. 

 Para que esta regulação ocorra de forma satisfatória, este mecanismo deve ser 

fundamentado em sistema de planejamento, controle, avaliação e regulação integrados tanto 

entre os três níveis de governo quanto em cada um dos níveis. Somente esta integração pode 

garantir o direcionamento e condução do SUS, nos moldes definidos na Lei nº 8080/90, 

reforçada pela NOAS 01/02 e, mais atualmente, pela edição do Pacto de Gestão no Pacto pela 

Saúde 2006.  

 O escopo da regulação é entendido na NOAS 01/02 como a disponibilização de 

alternativa assistencial mais adequada às necessidades do cidadão de forma equânime, 

ordenada, oportuna e qualificada. 

 É importante ainda considerar as etapas que precedem as ações de regulação, controle 

e avaliação, sendo necessária a utilização de instrumentos norteadores das ações do gestor e 

base para o acompanhamento e fiscalização da implementação das políticas do setor pelos 

Conselhos de Saúde e instâncias formais de controle, regulação e avaliação. 

 A regulação assistencial como uma das funções de fortalecimento da capacidade de 

gestão, institui ao poder público e desenvolvimento de sua capacidade sistemática em 

responder às demandas de saúde em seus diversos níveis e etapas do processo de assistência,  

e forma a integrá-la às necessidades sociais e coletivas. 

 A regulação sobre os serviços de saúde é realizada pelo responsável pela gestão 

desses serviços, reforçando o comando único. Em todos os municípios, independentemente 

do nível de gestão, deverão ser desenvolvidas atividades de regulação, controle e avaliação. O 

que varia são os instrumentos mais adequados a serem empregados para a regulação. 

Enquanto alguns instrumentos são úteis ao desempenho de mais de uma das funções – 

controle, regulação ou avaliação (ex. CNES) – outros são mais específicos (ex. protocolo 

clínico). 

 A regulação pode ser realizada de duas formas, em nível municipal e regional: 

a) Regulação da atenção à saúde: tem por objetivo atuar sobre a produção das ações diretas e 

finais de atenção à saúde, dirigindo-se mais a prestadores de saúde, públicos ou privados,  

compreendendo: contratação; regulação do acesso à assistência; avaliação da atenção à 

saúde; controle assistencial. 
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b) Regulação do acesso à assistência ou regulação assistencial: conjunto de relações, saberes, 

tecnologias e ações que intermediam a demanda dos usuários por serviços de saúde e o 

acesso a esses. Deve viabilizar o acesso do usuário aos serviços de saúde de forma a 

adequar, à complexidade de seu problema, a assistência mais adequada ao caso. O 

processo regulatório abrange três aspectos: a regulação das referências intramunicipais, 

das referências intermunicipais e a regulação sobre os prestadores de serviços de saúde. 

Principais ações: regulação médica pré-hospitalar de urgência/emergência; controle dos 

leitos disponíveis e agenda de consultas especializadas e de exames complementares; 

padronização das solicitações de internações, consultas, exames e terapias especializadas 

por meio de protocolos assistenciais; estabelecimento de referência entre unidades de 

saúde e atenção especializada; organização de fluxos de referência especializada 

intermunicipal; subsídio ao redimensionamento da oferta; implantação de complexos 

reguladores.  

 

  A seguir podemos visualizar um modelo básico do fluxo que envolve o processo de 

uma central de regulação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 3-1 – Fluxo Básico da Central de Regulação 
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 Para a execução da regulação, existem instrumentos, entre os quais podemos citar: 

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

 Banco nacional de dados, comportando informações cadastrais atualizadas dos 

estabelecimentos de saúde no país, prestador ou não do SUS, de qualquer esfera 

administrativa, base para a programação, regulação, controle e avaliação assistencial. 

 

- Cartão Nacional da Saúde (Cartão SUS) 

 Sistema informatizado de base nacional que possibilita a vinculação dos 

procedimentos realizados pelo SUS ao usuário, ao profissional que o realizou e também à 

unidade de saúde, estabelecendo um sistema de identificação comum, integrando estes atores. 

 Considerado do ponto de vista da atenção à saúde, sua adoção promove a identidade 

entre usuários e profissional com o SUS. Visto pelo ângulo da gestão, aprimora o processo de 

integração dos sistemas de informação em saúde e viabiliza o registro eletrônico de dados e 

informações, facilitando o processo de gestão. 

 Propicia também a integração com o processo geral de planejamento, orientado por 

problemas  de saúde com base nas prioridades locais. Também deve ter conectividade com 

outros sistemas de regulação e controle do SUS, como o SIA, SIH, CNES e outros sistemas 

de regulação. 

 

- Centrais de Regulação (CR) 

 Consistem em estruturas de operacionalização da regulação do acesso assistencial, 

incluindo marcação de consultas, exames, internação, atendimento pré-hospitalar, urgência e 

emergência, procedimentos de alta complexidade (quimioterapia, hemodiálise), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 3-2 – Serviços Integrados à regulação 
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A abrangência da Central de Regulação deve contemplar: 

 • Ações e serviços existentes no município; 

• Ações e serviços existentes em outros municípios que integrem a microrregião ou 

regional de saúde. 

 

  A complexidade das ações que devem estar sob o controle da central, é decisão do 

gestor do município e deve ter como princípios: 

 a) Se a oferta de serviços é menor que a demanda da clientela, é necessário o 

controle, a fim de garantir o acesso do cliente de maneira racional, bloqueando-se a utilização 

inadequada dos serviços; 

 b) Se a oferta de serviços é maior que a necessidade da clientela, é necessário 

controle a fim de não haver excesso de utilização das ações de saúde (p.e. excesso de oferta 

procedimentos de alta complexidade). 

 

 As centrais de regulação devem atuar de forma articulada, constituindo os complexos 

reguladores. Estes, devem ser implementados de acordo com os Planos Diretores de 

Regionalização e os desenhos de rede, da atenção básica, atenção especializada ambulatorial 

e hospitalar, atenção às urgências e emergências e centrais de leitos. Podem ter abrangência 

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

respectiva gestão ser pactuada em processos democráticos e solidários entre as três esferas de 

gestão do SUS. 

 Para operacionalização das CR, poderão ser utilizados os instrumentos abaixo 

relacionados, dependendo de sua complexidade: 

 

• Protocolo técnico (clínico) 

 Instrumento normativo do processo de atenção à saúde que visa garantir a alocação 

dos recursos terapêuticos e propedêuticos mais adequados a cada situação clínica considerada 

e devem ser elaborados a partir da colaboração da comunidade acadêmica, do corpo técnico 

da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, dos 

conselhos profissionais e outras fontes. Ex.: protocolo clínico para manejo e tratamento de 

diabetes e hipertensão arterial; protocolos clínicos para investigação de doenças. 
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• Protocolos operacionais 

 Visam orientar as referências a partir das quais os gestores farão as adequações às 

situações específicas, em termos de prioridades, recursos disponíveis, quadro epidemiológico, 

etc. Os protocolos deverão ser pactuados entre os gestores, formalizados e implementados nas 

unidades de saúde e nas comissões autorizadoras. Ex.: a sistematização dos mecanismos de 

referência e contra-referência da clientela; a utilização racional dos recursos de diagnose e 

terapia  disponíveis. 

 

• Comissões autorizadoras/médicos autorizadores 

 Organiza os processos autorizativos dos procedimentos especializados, de alta 

complexidade e de internações que exigem uma análise clínica mais detalhada, subsidiada, 

quando necessário, por protocolos clínicos definidos.  

 

• Indicadores e parâmetros assistenciais de cobertura e produtividade 

 Padrões e medidas norteadoras do planejamento, programação, controle, regulação e 

avaliação assistencial, adequados à realidade local e definidos pelo gestor com base em 

parâmetros nacionais, estaduais e municipais. 

  

• Aplicação dos recursos de TI no processo de regulação  

  

 Com o objetivo de apoiar a organização dos processos de regulação, a TI oferece 

os mais modernos recursos tecnológicos disponíveis no mercado,  garantindo desta 

forma; segurança,  eficiência e qualidade para todas as partes envolvidas neste processo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 3-3 – Aplicação dos recursos de TI 
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Sistemas de Informação – São ferramentas utilizadas para controlar os fluxos e das 

informações pertinentes ao processo. 

 

Internet – É o meio (ambiente) onde as partes envolvidas no processo acessam os 

sistemas de informações. 

 

Geo-processamento -  é a tecnologia utilizada para orientar o sistema de informações, na 

localização geográfica das unidades e permitir que o paciente possa ser encaminhado para 

realizar o seu atendimento no local mais próximo de sua residência 

 

Mensagens SMS – alem dos meios convencionais este dispositivo é utilizado também  

pelos sistemas de informações, como recursos automatizados dos sistemas para enviar 

mensagens rápidas para celular, às partes envolvidas no processo, tais como confirmação 

de solicitações, local data e hora de atendimento do paciente. 

 

Digitalização de Imagens – Este recurso é utilizado por exemplo, para armazenar 

informações como laudos de exames de imagens ou mesmo para enviar documentos 

necessários ao andamento dos processos de regulação de uma unidade para outra. 
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Capítulo 4 – Resultados Obtidos 

 

4.1 – ROI - Retorno de Investimentos 

 
 Atualmente existem alguns estudos com relação aos padrões utilizados para se 

medir o retorno de investimentos no setor público, visto que este tipo de medição se torna 

muito difícil, devido à complexidade e a natureza do negócio, pois neste aspecto os dados 

obtidos para este tipo de cálculo são considerados intangíveis mas ao mesmo tempo com 

valor significativo muito grande. 

Diferentemente do setor privado, onde normalmente o resultado esperado sempre 

é o lucro, até mesmo porque neste segmento de mercado as organizações necessitam  se 

auto sustentar,  no setor público isto não ocorre da mesma forma, neste caso os 

investimentos se originam através de recursos orçamentários que  são previamente 

calculados anualmente em função dos impostos arrecadados pelos contribuintes, os 

investimentos de programas e projetos com a TI neste segmento de mercado visam 

principalmente o ganho social, ou seja, ganhos que normalmente não são mensuráveis, 

como por exemplo: 

1)   Melhoria na qualidade do atendimento 

2)   Maior agilidade e eficiência dos serviços prestados 

3)   Redução nas taxas de mortalidade  

 

A saúde pública trata do bem estar social e coletivo, mais especificamente 

falando, a saúde pública é um compromisso que os governantes têm com a qualidade de 

vida da sua população e vida não tem preço.  No quadro abaixo alguns exemplos de 

ganhos 

 

            

            Figura 4-1 – Retorno de Investimento  
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Capítulo 5 – Conclusão e Trabalhos Futuros 

5.1 – Conclusão 

Diante do estudo realizado concluímos que a regulação na saúde pública é mais 

um dos vários cenários, complexos, diga-se de passagem, que encontramos na nossa 

sociedade, e onde a TI mais uma vez se encaixa como provedora de recursos tecnológicos 

para apoiar na organização e garantir com mais eficiência e qualidade, a execução destes 

processos. 

Entendemos também que não basta apenas investir em tecnologia para que 

possamos garantir o bom funcionamento dos processos, mas obter principalmente, muito 

conhecimento do negócio em questão, e que no nosso estudo de caso se trata da regulação 

da saúde pública, ou seja, um negócio bastante complexo cheio de regras e sob o forte 

olhar da população que cada vez mais, cobram resultados de seus gestores. 

É com base nesses conhecimentos que chegamos à conclusão de que para 

realizarmos um bom trabalho de governança em TI,  ou mesmo em qualquer outro 

segmento de governança, é necessário primeiro conhecermos bem o  negócio envolvido, 

definir bem onde pretendemos chegar. Desta forma teremos condições de aplicar o 

investimento necessário na  tecnologia mais adequada, que tornará possível a realização 

de nossos projetos, permitindo  alcançar o objetivo maior que  é  a boa gestão através da 

governança. 

 

5.2 – Significâncias do Trabalho e Trabalhos Futuros 

A pesquisa mostrou que a utilização dos recursos da TI pode efetivamente 

melhorar muito os processos de regulação da saúde pública, mas que somente a utilização 

desses recursos, por mais avançados que sejam,  nunca serão suficientes  para garantir o 

bom funcionamento de qualquer que seja o processo, mais do que isso,  é preciso 

conhecer muito bem  do negócio para que desta forma a governança seja realizada com 

sabedoria  em toda a sua plenitude. 
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