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35º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CURSO: DISPOSITIVOS DA REGULAÇÃO DO ACESSO 

 

 

Coordenadora: Elaine Maria Giannotti - Assessora Técnica do COSEMS/SP 

 

 

Justificativa: 

 

A Política de Regulação do setor saúde no Brasil vem sendo estruturada em consonância com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma a viabilizar o acesso equânime e oportuno 

à atenção integral. 

 

A regulação da atenção tem importante papel na conformação e operacionalização das Redes de 

Atenção, na medida em que busca favorecer o percurso do usuário pelos serviços ou pontos de atenção, 

utilizando normas e protocolos para orientar o acesso, definindo responsabilidades e disponibilizando 

informações relevantes para a tomada de decisões. 

 

Assim, faz-se necessário o aprofundamento de alguns aspectos relacionados à implementação de 

práticas regulatórias nos serviços de saúde e nas centrais de regulação, que contribuam na estruturação do 

modelo assistencial, na conformação de Redes de Atenção e qualificação do cuidado, a partir da qualificação 

dos fluxos de acesso, uso de protocolos e outros diapositivos da regulação assistencial. 

 

 

Objetivos: 

 

• Promover debates e aprofundar os conhecimentos sobre os dispositivos para regulação ambulatorial, 

hospitalar e de urgência e emergência, com enfoque na regulação produtora de cuidado; 

• Avançar na implantação e implementação da Política de Regulação da Atenção à Saúde; 

• Aprofundar os conceitos e dimensões dispostos na Política Nacional de Regulação do SUS; 

• Ampliar o debate sobre a regulação produtora de cuidado; 

• Abordar aspectos do processo de regionalização e construção de Redes de Atenção e sua relação com 

a regulação assistencial; 

• Apresentar os dispositivos que favorecem o processo de regulação ambulatorial, hospitalar e de 

urgências; 

• Discutir sobre as estratégias para implantação de processos regulatórios como protocolos de acesso, 

redução do absenteísmo e gestão de filas;  

• Aprofundar o debate sobre o funcionamento dos Complexos Reguladores, articulados com a rede de 

serviços, e dos Núcleos Internos de Regulação (NIR). 
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Programação: 
 

 

Dia 16 de março de 2022 – (quarta-feira) – período da manhã 

 

09:00 às 09:30 horas - Abertura com boas-vindas aos participantes e apresentação de vídeo 

institucional do COSEMS/SP 

 Elaine Maria Giannotti, Assessora Técnica do COSEMS/SP 

  

09:30 às 10:30 horas - A Regulação produtora de cuidado 

 Marilia Cristina Prado Louvison, Professora Doutora da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) 

  

10:30 às 10:45 horas - Intervalo 

  

10:45 às 11:45 horas - A Regulação Assistencial: dispositivos para regulação ambulatorial, hospitalar 

e de urgências 

 Elaine Maria Giannotti, Assessora Técnica do COSEMS/SP 

  

11:45 às 13:00 horas - Debate 

 

          

Dia 16 de março de 2022 (quarta-feira) – período da tarde 

 

14:00 às 15:00 horas - O papel do Estado na regulação assistencial 

 Raquel Zaicaner, Médica Sanitarista responsável pelo Grupo de Regulação da 

Coordenadoria de Regiões de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo  

  

15:00 às 16:30 horas - Experiências municipais  

  A microrregulação na atenção básica: matriciamento e redução do 

absenteísmo na atenção especializada 

  Juliana Aparecida Mussio, Coordenadora do Departamento de 

Regulação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Bastos 

   
  Gestão das filas e protocolos de acesso 

  Cristiane Camargo de Almeida, Diretora da Atenção Básica e Núcleo 

de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba 

     Fluxo para pacientes pós alta por Covid-19 com sequela pulmonar 

egressos de internação hospitalar na atenção especializada 

  Tadéia Gusmão Muritiba Buchmann, Assessora de Direção do 

Departamento de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Bernardo do Campo 

  

16:30 às 16:45 horas - Intervalo 

  

16:45 às 18:00 horas - Debate, avaliação e encerramento 
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