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Setor Responsável: Coordenação da Central Estadual de
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Eletivas/GERCE, da Mesa de Autorização e Núcleo Interno de Regulação
(NIR) ou setor com atividades compatíveis ao NIR das Unidades Executantes.

Objetivo: Padronizar os procedimentos operacionais, estabelecer regras e recomendações de boas práticas no processo de regulação para o acesso às
cirurgias eletivas nas unidades de saúde executantes próprias ou contratadas/conveniadas que prestam serviço de cirurgia eletiva no âmbito da
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
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1. Objetivo
Este Manual, objetiva padronizar os procedimentos operacionais, estabelecer regras e recomendações de boas práticas
no processo de regulação para o acesso às cirurgias eletivas nas unidades de saúde executantes públicas ou
contratadas/conveniadas que prestam serviço de cirurgia eletiva no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.

2. Definições
Para efeito deste Manual, são adotadas as seguintes definições:
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Regulação do acesso - é o estabelecimento de meios e ações para a viabilização do acesso da demanda das pessoas
usuárias do SUS por serviços de saúde segundo diferentes perfis de demanda e de oferta;

Unidades executantes - unidades de saúde executantes públicas ou contratadas/conveniadas que prestam serviço de
cirurgia eletiva  no âmbito da Secretaria de Estadual da Saúde de Goiás mediante metas contratuais;
Cirurgias Eletivas - tratamento cirúrgico proposto, mas cuja realização pode aguardar ocasião mais propícia, ou seja,
pode ser programado;

Laudo de Solicitação de Procedimentos Cirúrgicos ambulatorial e hospitalar – BPA, APAC e/ou AIH - é um
instrumento que tem por objetivo o registro dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizados no SUS. É um
recurso fundamental para autorização, cobrança, pagamento e fornecimento de informações gerenciais para os
procedimentos ambulatoriais e hospitalares no âmbito do SUS e geram o Sistema de Informações Ambulatoriais –
SIA/SUS e do Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS;

Município de Origem - é o município de residência do paciente do SUS;

Paciente - pessoa física usuária do Sistema Único de Saúde;

Protocolo de Regulação do Acesso - é um instrumento que estabelece diretrizes para solicitar e usar, adequada e
racionalmente, as ações e serviços de saúde do SUS no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Com o avanço
do processo regulatório no estado de Goiás e a consequente inserção das consultas ambulatoriais especializadas dos
hospitais vinculados a SES-GO, verificou-se a necessidade da elaboração dos protocolos de regulação do acesso
ambulatorial destas unidades. Para isso, a equipe da SCRS desenvolveu este trabalho, em parceria com os profissionais
dos hospitais, visando à qualificação da regulação iniciada.

REGNET - sistema on-line estadual de regulação de cirurgias eletivas e distribuição de sequenciais que passou a ser
utilizado pela Central Estadual de Regulação de Cirurgias Eletivas, por meio da Resolução CIB nº 111/2021, com o
objetivo de viabilizar o gerenciamento desta fila de espera de uma forma equânime, objetiva e transparente.

Manual de Regulação de Cirurgias Eletivas SES-GO - documento da SCRS escrito que descreve a maneira de
executar um procedimento administrativo, atribuindo responsabilidades a gerências e/ou coordenações da SCRS e/ou
demais atores envolvidos no processo de regulação do acesso às ações e serviços do SUS no âmbito da SES-GO.

Capacidade operacional mensal da unidade – é a quantidade máxima de procedimentos cirúrgicos, por especialidade,
que cada unidade tem capacidade de realizar de acordo com sua capacidade instalada e corpo técnico com vistas ao
cumprimento da meta contratual.

Cirurgia Eletiva Prioritária - Cirurgias eletivas classificadas pelo médico cirurgião com o critério SWALIS “A1”;

3. Objeto
O objeto a que se destina este manual são as unidades de saúde executantes públicas ou contratadas/conveniadas que
prestam serviço de cirurgia eletiva no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás mediante metas contratuais e
abrangência definida respeitando os critérios de hierarquização e regionalização das redes assistenciais de saúde.
A abrangência, apesar de ser regionalizada, pode ser expandida para os 246 municípios do Estado de Goiás, bastando
que o município que NÃO estiver listado na abrangência inicial destas unidades manifeste interesse de encaminhar
pacientes para o serviço através do e-mail: geramgoias@gmail.com para configuração de acesso no sistema e repasse
do Protocolo de Regulação do Acesso com informações mais detalhadas.
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4. Fluxo geral de atendimento do paciente para acesso à
cirurgia eletiva

1. A consulta de triagem para avaliação pré-cirúrgica será solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
de origem do paciente no sistema de regulação, conforme critérios definidos no Protocolo de Regulação do
Acesso Ambulatorial e Eletivo;

2. O paciente deverá comparecer na consulta de triagem para avaliação pré-cirúrgica agendada, portando, além
autorização da consulta emitido pelo sistema de regulação ambulatorial com a chave de confirmação visível, o
documento de identificação com foto, os exames pré cirúrgicos e o risco cirúrgico, quando necessário,
conforme relação padronizada no Protocolo de Regulação do Acesso Ambulatorial e Eletivo da Unidade;

3. Ao finalizar a avaliação pré-operatória, o médico cirurgião emitirá o Laudo de Solicitação de Cirurgia e o
Formulário de Classificação de Prioridade (modelo obrigatório: ANEXO I), que serão direcionados ao setor
de regulação de procedimentos eletivos da unidade para autorização e agendamento no Sistema Estadual de
Regulação de Cirurgias Eletivas (REGNET);

4. O agendamento do procedimento cirúrgico será comunicado ao paciente e à SMS pela Unidade Executante
posteriormente;

5. O paciente deverá comparecer ao hospital no dia e horário agendado para realização do procedimento cirúrgico
observando o preparo necessário;

6. A Unidade Executante deverá informar a data do retorno ao paciente para reavaliação pós-operatória.

É proibido à Unidade Executante recusar a emissão ou reter o Laudo de Solicitação de Procedimento Cirúrgico após
comprovada a necessidade da intervenção cirúrgica. Sendo que a responsabilidade de gerenciar a Lista de Espera é a

Gerência de Regulação de Cirurgias Eletivas (GERCE/SCRS/SES-GO).

Fica definido que a data de ingresso na Fila de Espera para Cirurgia Eletiva é a data da inserção da solicitação no
Sistema Estadual de Regulação de Cirurgias Eletivas (REGNET), que somente poderá ocorrer após a conclusão da
avaliação pré-operatória.

4.1 Transporte Eletivo Intermunicipal – TFD ou Transporte sanitário

O Transporte Eletivo Intermunicipal (TFD – van, ônibus, micro-ônibus, carro de passeio ou Transporte Sanitário –
ambulância branca) é responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de origem do paciente.
Portanto, todo agendamento ambulatorial realizado pela Unidade, seja de consultas de retorno, exames ou do
procedimento cirúrgico deve ser comunicado ao setor de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da SMS de origem do
paciente.
É responsabilidade da Unidade Executante orientar o paciente que utilize transporte da SMS de origem, da necessidade
de comunicar com antecedência a respectiva SMS cada agendamento realizado pela Unidade para que o transporte seja
viabilizado.
No momento da alta hospitalar, após o ato cirúrgico, caso o paciente necessite de transporte sanitário (ambulância), a
SMS de origem deve ser comunicada previamente pela Unidade Executante.
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5. Fluxo de regulação e autorização de cirurgias eletivas
5.1 Competências da Unidade Executante

1 - Inserir a solicitação no Sistema de Regulação de Cirurgias Eletivas (REGNET);

Documentos necessários para solicitação:
 Laudo de Solicitação de Cirurgia hospitalar ou ambulatorial (AIH, BPA e APAC) devidamente preenchido;
 Cópia dos documentos pessoais (RG ou CNH, CPF, CNS e comprovante de endereço atualizado);
 Exames de diagnóstico recentes relacionados ao procedimento cirúrgico solicitado e risco cirúrgico, caso

necessário;
 Formulário de Classificação de Prioridade devidamente preenchido e assinado pelo médico cirurgião

responsável pela solicitação.

É responsabilidade da Unidade Executante manter a solicitação atualizada no REGNET.

2 - Encaminhar os Laudos de Solicitações de Procedimentos Cirúrgicos, Formulário de Classificação de prioridade,
documentos pessoais e exames para a Gerência de Regulação Cirurgias Eletivas da Superintendência do Complexo
Regulador em Saúde de Goiás (GERCE) com tempo hábil para regulação e autorização, em dois meios:

Meio físico:
 Malotes divididos em 20 laudos cada, na ordem do sistema REGNET;
 2 (duas) vias da Relação de Laudos de Solicitação para Cirurgia na ordem do sistema REGNET.
 

Meio virtual (Somente para solicitações prioritárias - A1):

 Digitalizar o Laudo de Solicitação de Cirurgia, Formulário de Classificação de Prioridade e exames
num arquivo único em .pdf

 Nominar o arquivo com o número da Solicitação gerado no REGNET e o nome completo do
paciente (em caixa alta, sem abreviação, sem acento ou ç) na forma como está no CPF do paciente.

 Encaminhar anexo no e-mail eletivasprioritarias@gmail.com nominando no ASSUNTO do
e-mail da mesma maneira.

Periodicidade: Os Laudos de Solicitação de Cirurgia devem ser encaminhados por meio físico para autorização com
pelo menos 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização do procedimento cirúrgico.

4 - Informar no REGNET, até o décimo dia útil do mês, o Planejamento Cirúrgico Eletivo Mensal do mês subsequente.
Este planejamento as seguintes prerrogativas:
Cirurgias previstas independente de existência de habilitação junto ao Ministério da Saúde, de forma a contemplar
outros serviços na unidade. Exemplo: Programas de Residência Médica...

O  planejamento cirúrgico eletivo do mês subsequente será utilizado pela Regulação para definir a quantidade de
procedimentos a serem autorizados para a unidade.

5 - Realizar os agendamentos dos procedimentos cirúrgicos, de acordo com os níveis de complexidade e tempo
cirúrgico de cada procedimento eletivo autorizado para a  unidade;
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A Unidade Executante procederá o agendamento do procedimento cirúrgico, somente, após autorização do
procedimento pelo médico autorizador da Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás, sob pena de

glosa automática.

6 – Fazer a reserva do leito de enfermaria e/ou de UTI (por cota direta) no Sistema Estadual de Regulação de Internação
e de Urgência, após o agendamento do procedimento cirúrgico eletivo, assim como informar a alta no sistema, após a
desocupação do leito;

7 – Dar baixa da execução do procedimento cirúrgico, imediatamente após sua conclusão (alta hospitalar), para
atualização da Lista de Espera por procedimentos cirúrgicos eletivos no REGNET;

8 – Atualizar por meio de ofício (eletivas.saude@goias.gov.br), de forma imediata, qualquer alteração da Carteira de
Cirurgias Eletivas disponível na unidade.

5.2 Competências da Coordenação de Regulação de Cirurgias Eletivas - GERCE

1 – Receber as solicitações de Procedimentos Cirúrgicos no REGNET verificando a situação de regulação ambulatorial,
liberando para autorização;

2 – Após autorizados, fazer o gerenciamento entre a capacidade operacional da unidade e as solicitações autorizadas,
encaminhando os laudos autorizados para execução do procedimento cirúrgico em até 130% da capacidade operacional
mensal da unidade, conforme informado previamente pela Unidade Executante no planejamento cirúrgico eletivo
do mês subsequente;

3 - Mensalmente fazer o balanço entre as autorizações enviadas à unidade e a produção do centro cirúrgico.

Caso a demanda de solicitação de procedimentos cirúrgicos de uma unidade seja maior que sua capacidade
operacional, o paciente poderá ser direcionado para outra unidade com disponibilidade, mediante o aceite do mesmo e

do município de origem para viabilizar o acesso em menor tempo possível.

5.3 Competências da Coordenação de Autorização de Procedimentos – CAP

A CAP é composta por médicos autorizadores e técnicos com as seguintes atribuições:

1 - processar a avaliação técnica dos Laudos de Solicitação para Cirurgia;
2 - controlar e emitir a série numérica de autorização de AIH e APAC para faturamento de forma automática através do
REGNET.

5.4 Documentação necessária para autorização:

 Laudo de Solicitação de Cirurgia hospitalar ou ambulatorial (AIH, BPA e APAC) devidamente preenchido;
 Cópia dos documentos pessoais (RG ou CNH, CPF, CNS e comprovante de endereço atualizado);
 Exames de diagnóstico recentes relacionados ao procedimento cirúrgico solicitado e risco cirúrgico, caso

necessário;
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 Formulário de Classificação de Prioridade devidamente preenchido e assinado pelo médico cirurgião
responsável pela solicitação.

6. Critérios de Priorização para gerenciamento da Lista
de Espera para Cirurgias Eletivas
Conforme a Resolução CIB nº 111/2021 de 15/07/2021 que institui o Protocolo Estadual de Regulação de Cirurgias
Eletivas e dá outras providências, ficou estabelecido que o Critério de Priorização utilizado no gerenciamento da Lista
de Espera para Cirurgias Eletivas no âmbito da SES-GO será estabelecida baseada no método SWALIS.

O sequenciamento e desempate dos pacientes cirúrgicos serão realizados automaticamente pelo REGNET com base em
critérios com peso diferenciado. A classificação de prioridade (SWALIS) será a categoria de maior peso e o desempate
realizado pelo maior tempo de espera.

É prerrogativa exclusiva do médico cirurgião assistente, a avaliação do quadro clínico de cada paciente e a definição da
Classificação da prioridade da cirurgia de acordo com o critério SWALIS no Formulário de Classificação de Prioridade
que deve ser anexado ao Laudo de Solicitação de Cirurgia para inserção REGNET, inclusive com registro no prontuário.

O médico assistente deverá atualizar a Classificação da prioridade da cirurgia de acordo com o critério SWALIS
sempre que necessário mediante emissão de novo Formulário de Classificação de Prioridade que deve ser entregue no
setor responsável pela regulação na Unidade Executante para atualização no REGNET.

7. Transparência da Lista de Espera para Cirurgias
Eletivas
Em atendimento LEI Nº 19.792, DE 24 DE JULHO DE 2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos
pacientes que aguardam exames e intervenções cirúrgicas eletivas na Rede Estadual de Saúde, a Lista de Espera para
Cirurgias Eletivas gerada no REGNET será disponibilizada ao público para acesso on-line no site da transparência da
SES-GO (https://www.saude.go.gov.br/transparencia/regulacao-estadual), conforme os fluxos
definidos neste manual, no Protocolo Estadual de Regulação de Cirurgias Eletivas e na Resolução CIB nº 111/2021 de
15/07/2021

Portanto, é de suma importância a manutenção das informações atualizadas no REGNET, desde a atualização da
classificação de prioridade, do agendamento da cirurgias eletivas de todas as especialidades cirúrgicas atuantes no
Hospital, possíveis suspensões até a efetivação do procedimento.
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8. Fluxogramas
FIGURA 1: Fluxo de Regulação para Consulta de triagem pré-cirúrgica.
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FIGURA 2: Fluxo de Regulação para Cirurgias Eletivas.
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CONTATOS

Gerência de Regulação Ambulatorial – GERAM
62 3201 4993
geram.saude@goias.gov.br

Gerência de Regulação de Cirurgias Eletivas – GERCE
62 3201 4987
gerce.saude@goias.gov.br

Coordenação de Regulação de Média Complexidade
62 3201 4975
mediacomplexidade.saude@goias.gov.br

Coordenação de Regulação de Cirurgias Eletivas
62 3201 4922
eletivas.saude@goias.gov.br

Coordenação de Regulação de Alta Complexidade
62 3201 4975
altacomplexidade.saude@goias.gov.br

Gerência de Regulação de Internação – GERINT
62 3201 4909
gerint.saude@goias.gov.br

Coordenação de Autorização de Procedimentos – CAP
62 3201 4985
cap.saude@goias.gov.br

Suporte Sistema de Regulação Ambulatorial
(62) 3086-5557
suporte@crego.org.br

Ouvidoria SUS

A Ouvidoria é um canal democrático de comunicação entre o cidadão(ã) e o gestor destinado a
esclarecer dúvidas, receber elogios, sugestões, informações, reclamações e denúncias dos usuários

do Sistema Único de Saúde (SUS) que permite à Secretaria do Estado da Saúde melhorar a
qualidade do atendimento prestado ao cidadão(ã).

Telefone: 0800 643 3700
E-mail: ouvidoria.saude@goias.gov.br
Presencialmente: Av. República do Líbano nº 1875, 2º andar, Edifício Vera Lúcia, no Setor Oeste,
em Goiânia. Horário de Atendimento: 07h às 18h
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ANEXO I – Formulário de Classificação de prioridade
DADOS DO PACIENTE

Nome Completo:

CPF: CNS:

Endereço:

Contatos atuais

Telefone Fixo: E-mail:

Celular:

Whastapp:
DADOS DO PROFISSIONAL SOLICITANTE

Nome Completo: CRM:
DIAGNÓSTICO

CID-10: DESCRIÇÃO:

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

SIGTAP: DESCRIÇÃO:

CATEGORIA DE PRIORIDADE

Classificação da prioridade da cirurgia de acordo com o critério SWALIS (Surgical Waiting List Info System)
estratificado em cinco categorias:

Categoria A1: Paciente com risco de deterioração clínica iminente. Necessidade de hospitalização.

Categoria A2: Paciente com as atividades diárias completamente prejudicadas por dor, disfunção ou
incapacidade. Risco de incurabilidade.

Categoria B: Paciente com prejuízo acentuado das atividades diárias por dor, disfunção ou incapacidade.

Categoria C: Paciente com prejuízo mínimo das atividades diárias por dor, disfunção ou incapacidade.

Categoria D: Não há prejuízo para as atividades diárias.

NECESSIDADE DE LEITO DE UTI: SIM (   )   /    NÃO (   )

Data da conclusão da avaliação pré-operatória: Assinatura e Carimbo do Médico Solicitante:

Local:                                                 Data:        /      /

Atenção: Este formulário deve ser preenchido todos os campos de forma legível. Caso contrário, o mesmo poderá ser
devolvido para complementação ou correção das informações solicitadas.
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