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INSTITUI, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A ÁREA TÉCNICA DE
REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL NA
ATENÇÃO BÁSICA NAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Institui, no Município de São Paulo, a Área
Técnica de Regulação do Acesso à Assistência
Ambulatorial na Atenção Básica na.; Supervisões
Técnicas de Saúde e dá outras provi iencias.
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Art. 25 - Esta lei entrará após sua regulamentação pelo Executivo.

Protocolo Le9islativo

I.
Gestão das agendas de consultas;
II.
Gestão de altas médicas;
III.
Matriciamento dos profissionais da rede de atenção acerca das patologias básicas das
especialidades, a fim de garantir a resolutividade na Atenção Básica;
IV. Gestão das listas de espera.
;

- SGP.22

Art. 15 - Fica instituída, em cada Supervisão Técnica de Saúde do Município dc São Paulo, a
Área Técnica de Regulação do Acesso à Assistência Ambulatorial na Atenção Básica, com a
seguinte finalidade: .

Sala das Sessões.
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JUSTIFICATIVA
A Atenção Bási.a é caracterizada con o principal porta de entrada, coordenadora do cuidado
e ordenadora das ações e serviços d sponibilizados na rede, assumindo um papel chave na
sua cstruturaçí o.
A Pclítica Naconal de Regulação tem como finalidade garantir adequada prestação de
serviços à pofiilaçãa propondo a organização de Complexos Reguladores para Atenção
Especializada Ambulatorial.
A Regulação do acesso à assistência tem como objetivo promover a equidade de acesso aos
serviços de sa ide, garantindo integralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta
assiscencial dis jonível às necessidades da população (BRASIL, 2008).

Na gestão, o processo regulatório favorece a resolução dos casos que exigem a ação
coordenadora de vários pontos da rede de atenção (PMSP, 2013).
A Gestão Mur icipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços
especializados smbu atoriais sejam realizados preferencialmente pela Atenção Básica, sendo
de sua responsabilidade: coordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de atenção da
RAS; gerir a ref = rênc a e contra-referência em outros pontos de atenção; estabelecer relação
com os especialistas que cuidam das pessoasno território (BRASIL, 2017).
A Política Nacional da Atenção Básica recomenda a articulação e implementação de
processos que aumentam a capacidade clínica das equipes, que fortaleçam práticas de
microrregulaçces na; Unidades Básicas de Saúde (UBS), tais como gestão de filas próprias da UBS e dos exames e consultas descentralizados/programadas para cada Unidade Básica
de Saúde e que propiciem comunicação entre as UBS, centrais de regulação e serviços
especializados ^BRASIL, 2017).

Na prática, é possível observar a falta de responsabilização dos profissionais da Atenção
Básica na gestão do processo de referência, desqualificação dos encaminhamentos, filas de
espera com informações insuficientes e desatualizadas e usuários que desconhecem seu
encaminhamer :o - ou que já havia solucionado seu problema de outras formas - e casos
urgentes perdiclos na fila (OLIVEIRA, 2016).
A Regulação de Acesso no Município de São Paulo promove ac^o^VlViV^i^^fn^tfta’hfe^30
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Os níveis de Regulação são compreendidos por:
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Regulaçáo Local: nas Unidades Básicas de Saúde;
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Regulação Regional: nas Coordenadorias Regionais de Saúde;

Regulação Central: Complexo regulador na Secretaria Municipal de Saúde.

3.

Diante disso, faz-se necessário implantar a Área Técnica de Regulação io Acesso à
Assistência Ambulatorial na Atenção Básica nos três níveis de trabalho: Secretíria Munic pal
de Saúde, Coordenadorias Regionais de Saúde e Supervisões Técnicas de Saúde, con o
objetivo de garantir a interlocução da gestão da Assistência da Atenção E ásiCa, com o
Complexo Regulador; incluindo os seguintes níveis destacados (ítens 2, 3 e 5):
1.
Regulação Local: nas Unidades Básicas de Saúde;
2.
Área Técnica de Regulação do Acesso à Assistência Ambulatorialma AtençãoBásicí
nas Supervisões Técnicas de Saúde;
3.
Área Técnica de Regulação do Acesso à Assistência Ambulatorial na Atenção Básica
nas Coordenadorias Regionais;
.
4.
Regulação Regional: nas Coordenadorias Regior ais de Saúde;
5.
Área Técnica de Regulação do Acesso à Assistência Ambulatorial na Alenção Básica
na Secretaria Municipal de Saúde;
6.
Regulação Central: Complexo regulador na Secretaria Municipal de Saúde.

Para tanto será necessário também:

,

Identificar um profissional com competências adequadas;
Realizar
treinamento dos
protocolos
de
Regulação
de
acesso,
fluxos estabélecidos e prioridades cie acesso;
3.
Implantar processo de trabalho que garanta a assessoria e supervisão nas Unida ies
Básicas de Saúde com a finalidade de acompanhar a:
1.
2.

Gestão dos processos de referência garantindo a Atenção Básica como coordenadora
do cuidado;
Gestão da fila de espera evitando a prática do encaminhamento desnecessário;
1 Qualificação dos
encaminhamentos gerados
pelos
profissionais
e
padronização dos processos administrativos;
/

.
Pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial, presencial e/oü a distiincia; '
Ampliação para um processo de Compartilhamento de casos e acompanhamento
longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na Atenção Básica;
Fortalecimento dos mecanismos de comunicação dos profissionais do setor de
Regulação das Unidades Básicas de Saúde;
Mapeamento das principais dificuldades na rede de atenção à saúde;
Identificação das necessidades de educação permanente;
Fóruns locais e regionais permanentes.
■

Palácio Anchieta

I

Viaduto Jacareí, 100

SãoPaulo-SP

CEP01319-900

fone (11) 3396-4213

www.canara.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
Gabinete da Vereadora Soninha Francine

4.
Implantar processo de trabalho que garanta a assessoria e supervisão .nos Serviços
Especializados ::om a finalidade de acompanhar a:
Gestão ias agendas;
Gestão Je altas;
Matriciomento dos profissionais da rede de atenção acerca das patologias básicas das
especialidades a fim de garantir a resolutividade na Atenção Básica;
Garanti que os especialistas conheçam a Rede de Atenção à Saúde.

i

Com isso, garantiremos a resolutividade da capacidade clínica e ampliação do cuidado na
Atenção Básica evitando a exposição das pessoas às consultas e/ou procedimentos
desnecessários identificando as intervenções em áreas específicas, melhorando a
organização de ofer.a do cuidado entre os pontos de Rede de Atenção à Saúde e maior
eficiência e agi idade na gestão das listas de espera.
' Referências:

BRASIL, 2017. Ministério da Saúde. Portaria n 2436, de 21 de setembro de 2017.
Institui a Política Nacional da Atenção Básica.
<
BRASIL, 2008. Ministério da Saúde. Portaria n 1.559, de 1 de agosto de 2008. Institui a
Política Nacional de Regulação do SUS.
OLIVEIRA, 2106 et al. Processos microrregulatórios em uma Unidade Básica de Sâúde e a
produção do cuidado. Saúde em Debate. 2016; 40, n 109: 8-21.
O projeto de lei é de autoria do estudante e Deputado Federal Jovem - João Vitor Ferreira
Andrade, que |t articipou do projeto Deputado Federal Jovem 2016 - Partido Saúde.
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