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RESUMO 

A Regulação do Acesso à Assistência, normatizada pela Política Nacional de Regulação 

do Sistema Único de Saúde – SUS se propõe a organizar, controlar e priorizar o acesso 

dos usuários aos serviços de saúde segundo suas necessidades. O estudo em questão tem 

por objetivo analisar a percepção do médico e profissional de enfermagem sobre a 

regulação das internações de urgência no Hospital de Doenças Tropicais Anuar Auad, 

pelo Complexo Regulador de Goiânia. Trata-se de um estudo de campo, exploratório 

descritivo, de abordagem qualiquantitativa. A população será composta por 

profissionais da saúde (médicos e profissionais de enfermagem) do Hospital de Doenças 

Tropicais da cidade de Goiânia e terá como principal instrumento de pesquisa um 

questionário estruturado, além de fontes secundárias, como documentos, portarias, 

relatórios do sistema informatizado de regulação. A amostragem será do tipo 

probabilística por conveniência e os dados serão analisados e tabulados nos programas 

Excel e SPSS versão 19.0. Espera-se, com esta análise, compreender a Regulação de 

Acesso aos leitos de internação de urgência e entender se ela tem contribuído na 

melhoria do acesso, nos termos da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da 

humanização, preconizados pelo SUS. 
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