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RESUMO
Este ensaio tem como objetivo levantar uma conceituação do termo 
Regulação do Acesso à assistência em saúde. À luz dos princípios do 
Sistema Único de Saúde - SUS, quais sejam universalidade, equidade 
e integralidade, o escopo da regulação do acesso engloba a busca pela 
melhor alternativa assistencial disponível aos pacientes. O trabalho ex-
põe alguns dos desafios para se implantar a regulação do acesso aos 
serviços de saúde como instrumento de gestão. Além disso, o presente 
estudo colabora para uma reflexão quanto à importância de se utilizar a 
regulação do acesso como um norteador das ações de saúde.
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ABSTRACT
This essay aims to raise a definition of the term Regulation of Access to 
health care. Following the principles of the Health System - SUS, which 
are universality, equity and comprehensiveness, the scope of regulation 
of access includes the search for the best alternative care available to 
patients. The paper outlines some of the challenges to implement the 
regulation of access to health services as a management tool. Further-
more, this study contributes to a reflection on the importance of using 
access regulation as a guiding health actions.
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RESUMEN:
Este ensayo pretende plantear una definición del término Reglamento 
de Acceso a la atención de la salud. Siguiendo los principios del Siste-
ma de Salud - SUS, que son la universalidad, la equidad y la amplitud, 
el alcance de la regulación del acceso incluye la búsqueda de la mejor 
atención alternativa disponible para los pacientes. El documento se des-
criben algunos de los desafíos para implementar la regulación del acce-
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Regulação significa ato de regular, do Lat. Regula-
re. Segundo o dicionário Aurélio¹: 1. Verbo tran-
sitivo: sujeitar à regras; dirigir, encaminhar con-
forme a lei, regulamentar, esclarecer e facilitar por 
meio de regulamentos a execução de uma lei ou 
decreto, cotejar; acertar; regularizar o movimento 
de, moderar; reprimir. 2. Verbo intransitivo: servir 
de regra, trabalhar com acerto, estar conforme. 3. 
Verbo reflexivo: guiar-se. 4. Adjetivo: conforme as 
regras ou às leis.

Para Mendonça e colaboradores², um conceito am-
pliado de regulação pode ser o de um conjunto 
de ações-meio que dirigem, ajustam, facilitam ou 
limitam determinados processos. Pressupõe-se a 
existência de um sistema cujo funcionamento seja 
regulado a partir de regras e parâmetros acorda-
dos entre as partes executoras e reguladoras. Estes 
parâmetros podem estar relacionados à satisfação 
do consumidor ou ao atendimento das necessida-
des mais prementes de uma população.

Pode-se dizer que o termo “Regulação” é freqüen-
temente usado quando se refere aos serviços que 
funcionam sob concessão do Estado para suprir 
necessidades da população. Desta forma, acredita-

-se que o Estado é o principal sujeito da regulação 
no setor saúde.

Na Constituição Federal³ de 1988 foi estabelecido 
que os cidadãos têm o direito de acesso universal 
e integral aos cuidados de saúde. Em consequên-
cia, as atribuições do Estado com vistas a garan-
tir este acesso ampliaram-se significativamente. A 
descentralização das ações de saúde para estados 
e municípios determinou a divisão de responsa-
bilidades e atribuições entre os níveis de governo 
federal, estadual e municipal, assim como entre 
cidadãos, setor público e setor privado.

Segundo Arretche4, a Lei N.º 8.080/90 não apenas 
reforçou a atribuição de planejamento e execução 

dos serviços de saúde para os estados e municí-
pios, como ampliou a função da União de aloca-
ção de recursos e regulação do desempenho das 
ações municipais e estaduais. Além disso, os go-
vernos – nos três níveis da Federação– deveriam 
ter autoridade sobre os provedores de serviços – 
públicos e privados –, regulando suas atividades, 
de modo a garantir que os cidadãos tenham um 
atendimento de qualidade, gratuitamente, e que 
os provedores sejam eficientes, de modo a reduzir 
os custos de operação do sistema.

Portanto, apesar das indagações quanto à autori-
dade para regular seja do Estado ou do município, 
permanece a convicção de que os provedores de 
serviços devem estar sob regulação, independen-
temente de serem entes públicos ou privados, uma 
vez que a ação regulatória otimiza os recursos dis-
poníveis e favorece o devido acesso aos usuários.

Desta forma, o processo de regulação do acesso 
pode constituir-se em um poderoso instrumento 
de intervenção na realidade sanitária, permitin-
do às instâncias de gestão (estadual, municipal e 
federal) regular o perfil assistencial mais adequa-
do às necessidades de saúde. Conforme afirma 
Cavalcante5, este processo tem uma concepção 
flexível, pois pode permitir sua adequação às pe-
culiaridades municipais respeitando, assim, as 
especificidades locais, ao mesmo tempo em que 
subsidia decisões sobre macro-políticas regionais 
e intersetoriais. Trata-se de instrumento de ges-
tão que aponta, de forma sistematizada, pontos de 
estrangulamento para a consolidação do acesso 
às tecnologias de saúde existentes de forma mais 
eqüitativa e justa para a população.

À luz da NOAS/SUS/016, regulação do acesso é de-
finida como gestão em saúde e deve estar voltada 
para a disponibilização do recurso mais adequado 
às necessidades do usuário. Para o Ministério da 
Saúde (MS)7, este conceito é aprofundado como 

so a los servicios de salud como una herramienta de gestión. Además, 
este estudio contribuye a una reflexión sobre la importancia de utilizar 
la regulación del acceso como un faro de la salud.
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a compreensão da concepção que institui ao po-
der público o desenvolvimento de sua capacidade 
sistemática em responder às demandas de saúde 
em seus diferentes níveis e etapas do processo 
assistencial, enquanto um instrumento ordena-
dor, orientador e definidor da atenção à saúde, fa-
zendo-o de forma rápida, qualificada e integrada, 
com base no interesse social e coletivo.

Sob a ótica da demanda, a regulação do acesso 
busca qualificá-la, ou seja, disponibilizar o serviço 
de saúde mais adequado e disponível ao usuário, 
em momento oportuno, racional, equânime, or-
denado e pautado em critérios de priorização de 
riscos. Sob o aspecto da oferta, o que se busca 
é a disponibilização de serviços e recursos assis-
tenciais adequados às necessidades da população 
com base em critérios epidemiológicos. Desta 
forma, o processo regulatório estabelece um redi-
mensionamento da oferta (diminuição ou expan-
são), qualifica a utilização dos recursos assisten-
ciais e financeiros e coíbe fluxos paralelos, com 
base em relações pessoais e outros critérios não 
científicos ou não-pactuados.

O Pacto pela Saúde8, nas diretrizes do pacto de ges-
tão, aborda a regulação do acesso como o estabele-
cimento de meios e ações para a garantia do direito 
constitucional de acesso universal, integral e equâ-
nime, independente de pactuação prévia estabeleci-
da na programação pactuada e integrada (PPI) e/ou 
da disponibilidade de recursos financeiros.

A Política Nacional de Regulação do Ministério da 
Saúde9, objetiva, precipuamente, promover o aces-
so equânime, universal e integral aos usuários do 
SUS. A regulação do acesso às ações de atenção à 
saúde contribui, não em uma lógica meramente fi-
nanceira, para otimizar a utilização dos serviços, em 
busca da qualidade da ação, da resposta adequada 
aos problemas clínicos e da satisfação do usuário.

A proposta desta política está focada em três eixos 
estruturantes: a garantia da alocação de recursos 
para a implantação dos Complexos Reguladores 
do acesso à assistência, o desenvolvimento de ins-
trumentos que operacionalizem as funções regu-
ladoras e o desenvolvimento de um programa de 
capacitação permanente de recursos humanos.

A ação regulatória é o elemento ordenador e orien-
tador dos fluxos assistenciais, sendo responsável 
pelo mecanismo de relação entre a gestão e os 
vários serviços de saúde, e a relação entre esses 
serviços. Na prática, a ação regulatória é definida 

como o processo de operacionalização, monito-
ramento e avaliação da solicitação de consultas, 
internações, procedimentos/exames, realizada por 
um profissional de saúde, sendo observado, além 
das questões clínicas, o cumprimento de protoco-
los estabelecidos para disponibilizar a alternativa 
assistencial mais adequada a cada caso.

Devem ser incluídos ao processo de regulação ins-
trumentos que garantam, de acordo com a neces-
sidade de cada caso, o acesso à assistência, a qua-
lidade do atendimento aos pacientes, e a alocação 
eficiente dos recursos imprescindíveis à prestação 
dos serviços.

Um dos grandes desafios na implantação da re-
gulação do acesso é em primeiro lugar a informa-
tização dos serviços, de modo a se ter uma rede 
lógica que facilite todo o funcionamento dos flu-
xos operacionais e que atenda às necessidades le-
vantadas pela gestão local. A partir daí, iniciam-se 
os processos de aplicação dos protocolos opera-
cionais de regulação com vistas a induzir a melhor 
alternativa terapêutica para os usuários dos servi-
ços regulados. Há de se enfatizar a importância da 
segurança dos dados informacionais gerados em 
todo o processo.

Outro desafio é a padronização dos protocolos 
operacionais de regulação quando se tem uma 
ampla rede de saúde, como por exemplo, no Dis-
trito Federal. A elaboração destes protocolos en-
volve um processo de tomada de decisão, baseado 
em discussões com as áreas técnicas afins.

Para que a regulação do acesso seja efetivada em 
todo o processo que lhe é inerente, não bastam 
apenas a alocação de computadores, a utilização 
de sistemas informacionais, de normas e de pro-
tocolos necessita também das relações de gestores 
com prestadores, e o mais importante, relações de 
usuários e as suas distintas demandas na identifi-
cação das necessidades.

Inúmeros são as lacunas a serem preenchidas e 
conquistadas na implementação da regulação do 
acesso no SUS, e utilizá-la como instrumento de 
gestão é um deles. A regulação, ao garantir o aces-
so dos usuários aos serviços de saúde, atua sobre 
a oferta dos mesmos, assume o planejamento das 
ações e estabelece a adequação desta oferta de 
acordo com as necessidades identificadas. Pro-
move assim, a eqüidade do acesso, e garante a 
integralidade da assistência de forma universal e 
ordenada, segundo os princípios do SUS.
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