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Departamento de Regulação e Controle



Diretor 

Divisão de Apoio 
Técnico

Chefia

Divisão de Avaliação e 
Controle

Divisão de Vagas 
Assistenciais

Divisão de 
Faturamento, TFD e 

CNES



As atribuições da regulação do acesso envolvem:

Garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada;
garantir os princípios da equidade e da integralidade; fomentar
o uso e a qualificação das informações dos cadastros de
usuários, estabelecimentos e profissionais de saúde; elaborar,
disseminar e implantar protocolos de regulação; diagnosticar,
adequar e orientar os fluxos da assistência; construir e
viabilizar as grades de referência e contra-referência; capacitar
de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de
saúde; subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação
e auditoria em saúde; subsidiar o processamento das
informações de produção; e subsidiar a programação pactuada
e integrada.



Credenciamento
s de Serviços de 

Saúde(5)

Formalização de 
Contratos  e 

Prorrogações(3)

Execução 
Contratual(4)

Indicadores de 
Avaliação dos 

Contratos/Credenci
amentos(6)

Compra de 
Serviços(1)

Renovação 
Contratual(2)

Habilitações 
de Serviços 
de Saúde(8)

Publicizar as 
Informações de 

Contrato (Método 
Lean(10)

Informações, 
Notificações 

e Arquivo(7,9 
e 11)



Processos 
Judiciais

Autorização de 
Internações 
Hospitalares

Regulação 
Inter 

Hospitalar

Regulação/Autorização 
de Processos de Alto 

custo

Autorização e 
Regulação 

Eletivas

Central de 
Autorizações 

de Vagas



Processamento 
de Dados do 
Faturamento

Conferência e 
Liberação de 

Faturamentos

Suporte 
Técnico -
DATASUS

Acompanhamento 
das Portarias do 

Ministério da 
Saúde

Emissão de 
Relatórios

Atualização 
dos Sistemas 
do Mistério 

da Saúde

Divisão de 
Faturamento

Digitação de 
Laudo de 

APAC/AIH e 
SAMS



Atendimento 
Publico (On-

line, Telefone e 
visitantes)

Fechamento 
de Base de 
Dados para 

Faturamento

Suporte Técnicos 
aos 

Departamentos

Suporte do 
Sistema e 

Programa do 
CNES

Vistoria 
Técnica(VISA) 

Digitação e 
Emissão de 
Relatórios

Gerenciamento FCES 
– Ficha de Cadastro 
de Estabelecimento 
de Saúde (Publico e 

Privado

CNES



Controle de diárias e 
passagens de 

coletivos  
intermunicipais 

Contratação e 
gerenciamento de 

serviços transporte de 
pacientes

Roteirização de 
veículos 

terceirizados/publico 
por área de 
abrangência

Reserva de 
hospedagens

Portaria nº 55, de 
24 de fevereiro de 
1999 do Ministério 

da Saúde 

TFD –
Tratamento 

Fora do 
Domicilio

Acompanhamento de 
Contratos, digitação, 

abertura de processos 
e plantão adm. (07 as 

22h00)



Especialidades cirúrgica  
de média complexidade 

com regulação

Exames de média 
complexidade – Sem 

regulação

Especialidades
oncológicas/Alta
complexidade

Consultas de 
especialidades 

clinicas

Divisão de 
Vagas 

Assistenciais

Gerenciamento PPI –
Programação Pactuada 

Integrada

Sistema CROSS, Sistema
de priorização, Central
de vagas(IPPLAN)

Especialidades 
– Sem 

referência local


