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[...] O SUS é uma proposta generosa de uma política pública que se construiu e se 

institucionalizou a partir de um amplo debate na sociedade brasileira, estimulado pelo 

movimento sanitário e acolhido na Constituição Federal de 1988. É um experimento 

social que está dando certo e seus avanços são inquestionáveis, mas enfrenta 

enormes desafios e tem de superá-los [...] . 

 

  



RESUMO 

O avanço da Estratégia Saúde da Família foi um processo gradativo e foram inúmeros 

os resultados alcançados como a redução da mortalidade infantil, a diminuição de 

internações por condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde e a melhoria de 

indicadores socioeconômicos da população. Porém devemos ressaltar que o 

atendimento realizado depende de uma retaguarda de exames de média 

complexidade, e de alta complexidade, procedimentos com finalidade diagnóstica e 

procedimentos cirúrgicos eletivos. Nesse sentido a efetivação da proposta principal 

“prover serviços de saúde” sofre a ação de diferentes variáveis, sendo a regulação em 

saúde uma forma de intermediar a demanda existente com a oferta de serviços, com 

capacidade de intervir pontualmente como mediadora nos processos que antecedem 

ao ato final. Em relação às cirurgias eletivas em Goiânia, observamos inúmeros casos 

que o profissional médico da ESF, por falta de normativas ou orientações, tem 

dificuldade em definir a forma que o paciente deverá continuar sua assistência no 

sistema de saúde nos casos que for finalizado um diagnóstico cujo tratamento é 

cirúrgico. Ao avaliar a necessidade de aprimorar cada vez mais o atendimento 

prestado pela ESF, com a demanda de organização de fluxos e funcionamento de 

redes e aliada com políticas de incentivo e estímulo de ampliação de acesso ao 

usuário pelo Ministério da Saúde este estudo propõe um protocolo de solicitação de 

cirurgias eletivas pelos profissionais médicos da ESF.  

Palavras-chave: Cirurgia, Protocolo, Atenção Primária à Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The advancement of the Family Health Strategy was a gradual process and 

were numerous the results achieved as to reducing child mortality, reducing 

hospitalizations by conditions sensitive to Primary Health Care and the 

improvement of socio-economic indicators of the population. However, we 

must emphasize that the service performed depends on a rear of medium 

complexity, and tests of high complexity, with procedures and diagnostic 

purpose elective surgical procedures. In this sense, the completion of the main 

proposal "provision of health services" suffers the action of different variables, 

being the health service's regulation a way to mediate the existing demand 

with the supply of services, with the capacity to intervene promptly as a 

mediator in the process leading up to the final act. In relation to the elective 

surgeries in Goiânia, observed numerous cases that the medical professional 

of the FHS, due to lack of standards or guidelines, has had difficulties in 

defining the form that the patient should continue its assistance in the health 

system in cases that is concluded a diagnosis which indicates a surgical 

treatment. When evaluate the need of improvements in the services provided 

by the FHS, with the demand of the Organization and operation of networks 

and flows combined with policies of support and stimulus to expand the user's 

access by Health Ministry this study proposes a requesting protocol of elective 

surgeries by medical professionals of the FHS. 

Keywords: Surgery, Protocols, Primary Health Care 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O marco para a saúde pública como um direito é a VIII Conferência de Saúde, que 

proporcionou a materialização na Constituinte de toda uma trajetória de luta de 

representantes da academia, movimentos sociais e de políticos comprometidos com 

a reforma do modelo de saúde vigente no período (FILHO, 1996; PAIM, TRAVASSOS, 

et al., 2011).  

Este marco proporcionou ao povo brasileiro a oportunidade de possuir um sistema de 

saúde integrado e gratuito que propunha trabalhar pela prevenção, promoção, cura e 

reabilitação da saúde, levando este direito básico a toda a população independente 

de vinculo de trabalho ou condição sócio econômica.  

Consolidava o Sistema Único de Saúde - SUS criado com a promulgação da 

Constituição Federal - CF em 1988 com ênfase ao direito à saúde para todos os 

cidadãos brasileiros (PAIM, TRAVASSOS, et al., 2011; CONASS, 2011). 

A CF foi um importante passo para o país sair de um modelo médico centrado na 

medicina curativa para uma assistência à saúde que valorize o coletivo e o preventivo 

atendendo o cidadão de forma integral. A Carta Magna através do seu artigo 198 

define: 

 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade (BRASIL, 1988). 

 

Importante menção se faz, no inciso II da referida norma, à conciliação do atendimento 

integral e preventivo com a garantia dos serviços assistenciais. Além disto, não se 

deve esquecer que a CF definiu que “a saúde é direito de todos e dever do estado”, 

lançando o desafio de atender a toda população brasileira por corrigir uma injustiça 

anterior à criação do SUS, na qual o direito assistencial à saúde era negado a uma 

parcela da sociedade.  
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Apesar do avanço da criação do SUS, a sua implementação expôs a necessidade de 

ajustes de todo o arcabouço jurídico e estrutural necessário para se garantir a atenção 

à saúde prevista pela CF. 

Nesse sentido foram editadas durante a década de 90 as Normas Operacionais 

Básicas da Saúde - NOB, sucedidas pelas Normas Operacionais da Assistência à 

Saúde – NOAS de 2001 e 2002 que apontavam de forma vertical para a necessidade 

de descentralização da gestão do SUS, em 2006. Desta vez de forma colegiada o 

Pacto Pela Saúde firmava diretrizes para a atuação dos três entes na gestão do SUS 

definitivamente apoiando a descentralização (BERRETA, LACERDA e CALVO, 2011; 

PAIM e TEIXEIRA, 2007; CONASS, 2006). 

Um dos pilares do Pacto Pela Saúde é o Pacto de Gestão que prevê que cada 

município e estado estabeleça regras claras de como atuar nas diferentes 

modalidades de gestão, em especial quanto à regionalização, descentralização e 

garantia do acesso do usuário do SUS aos diferentes níveis de atenção em saúde 

(ALBIERI, DEL POZZO, et al., 2010). 

A mudança do modelo assistencial de saúde pelo SUS foi realizada através do 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde - APS. Os esforços dos governos nas 

diferentes esferas administrativas (federal, estadual e municipal), das universidades, 

dos trabalhadores e das instituições de saúde vêm ao encontro do consenso de que 

ter a APS como base dos sistemas de saúde é essencial para um bom desempenho 

destes (CONASS, 2011). 

O Ministério da Saúde - MS buscando alternativas de reorganização do modelo de 

saúde lançou em 1994, na gestão do então ministro Henrique Santillo e no governo 

de Itamar Franco, o Programa Saúde da Família - PSF como forma de reorientação 

do modelo assistencial, que permitiu um grande avanço na APS no país.  

Começou–se a enfocar a família como unidade de ação programática de saúde e não 

mais o indivíduo. Criado para atuar de forma coletiva e preventiva tornou-se também 

ambiente assistencial para a população adstrita de sua região. Posteriormente 

definido no MS como Estratégia Saúde da Família - ESF, o atendimento nela realizado 

tornou-a porta de entrada aos serviços de saúde de um munícipio ou de uma região 

de saúde (VIANA e DAL POZ, 1998).  
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Em 2006 é lançado a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB no Brasil pelo MS 

que estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para organização da APS.  Apesar 

do MS utilizar esta terminologia para lançamento da política neste trabalho será 

considerado como APS conforme utilizado internacionalmente. A PNAB tem como 

eixo estruturante a ação da ESF como uma das principais medidas para a mudança 

do modelo de atenção e fortalecimento da APS (CONASS, 2011).  

O avanço da ESF foi um processo gradativo e foram inúmeros os resultados 

alcançados como a redução da mortalidade infantil, a diminuição de internações por 

condições sensíveis à APS e a melhoria de indicadores socioeconômicos da 

população (CONASS, 2011). 

Os pacientes ao serem atendidos pela equipe da ESF são orientados sobre a 

prevenção de doenças e suas complicações. Recebem atendimento assistencial 

voltado ao atendimento coletivo e integral do paciente. Porém devemos ressaltar que 

o atendimento realizado depende de uma retaguarda de exames de média 

complexidade, exames de alta complexidade, procedimentos com finalidade 

diagnóstica e procedimentos cirúrgicos eletivos.  

A integração das equipes da ESF na rede de atenção à saúde é condição essencial 

para que as equipes possam exercer seu papel de responsabilização sanitária 

mediante a população de um território-área (CONASS, 2011). 

Nesse sentido a efetivação da proposta principal “prover serviços de saúde” sofre a 

ação de diferentes variáveis, sendo a regulação em saúde uma forma de intermediar 

a demanda existente com a oferta de serviços, com capacidade de intervir 

pontualmente como mediadora nos processos que antecedem ao ato final. Desta 

forma a regulação assistencial normatiza, avalia e planeja, buscando intervir de forma 

positiva no acesso aos serviços e procedimentos de saúde, agindo como um 

mecanismo de equilíbrio entre a oferta e demanda (VILARINS, SHIMIZU e 

GUTIERREZ, 2012).  

Mesmo com claros avanços o SUS ainda não responde efetivamente a todas as suas 

demandas. Sendo a prestação de serviços de saúde o mais complexo de todos os 

papeis do SUS, sendo que os desequilíbrios entre a capacidade instalada e a 

demanda de serviços de saúde, os entraves para a formação de redes de atenção, o 

financiamento, e o baixo nível de qualificação de gestores entre outras variáveis, se 
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somam na complexidade desse sistema (SOUSA, ROSSO, PAULA e NEVES, 2012; 

MONTONE, 2012; LEITE, LIMA e VASCONCELOS, 2012; SILVA, 2011; VAZQUEZ, 

2011). 

Diante de tal realidade os profissionais de saúde em qualquer nível de atenção, 

enfrentam demandas diversas contrapondo estas demandas, a sua própria conduta 

profissional e as normas de funcionamento da unidade que por sua vez, refletem a 

capacidade instalada própria e conveniada e bem como a gestão central 

(GUERREIRO e BRANCO, 2011; BACKES, BACKES, et al., 2012).  

Um dos processos mais complexos na construção dos sistemas de saúde é a 

articulação entre os pontos de atenção. A integração e a coordenação da rede a partir 

da APS requerem mecanismos de gestão para que a ESF seja capaz de coordenar o 

cuidado na rede de atenção (OPAS/OMS, 2011). 

Atualmente é muito discutido que APS através da ESF deve atuar como ordenadora 

dos serviços de saúde permitindo o acompanhamento do paciente em todo o sistema 

de saúde. A grande dificuldade encontrada é como fazer a comunicação entre todos 

os níveis de atendimento, que deve ser formatado em redes de atenção. A ESF deve 

atuar como uma das portas de entrada e quando necessário deve encaminhar o 

paciente para atendimento em outros níveis de atenção sem perder o monitoramento 

e acompanhamento do paciente. 

A criação de fluxos de atendimento dentro do sistema de saúde permite orientar os 

profissionais a utilizarem adequadamente as ferramentas existentes de acesso sem 

permitir que o paciente fique sem acompanhamento adequado.  

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS Goiânia possui sistemas informatizados de 

solicitação de exames de média complexidade e de consulta especializada. Os casos 

de exames de alta complexidade o usuário deve levar os exames para serem 

avaliados no setor responsável. Em relação às cirurgias eletivas os pedidos são 

levados ao setor de autorização pelos estabelecimentos executantes e pelos Distritos 

Sanitários - DS. Nas situações que o paciente necessite uma internação de urgência 

existe uma central de internação que funciona 24 horas. 

O Município de Goiânia possui, em conformidade com à Portaria nº 1559/08 Gabinete 

do Ministro/MS um Complexo Regulador - CR responsável por receber, avaliar e 
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regular as demandas como os pedidos de consultas especializadas, pedidos de 

exames de média e alta complexidade, solicitações de internações de urgências 

clinicas e cirúrgicas, além dos pedidos de cirurgias eletivas oriundos de todas as 

unidades de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Apesar de todos os avanços na SMS foi observada uma dificuldade por parte de todas 

as unidades de saúde do munícipio em definir o que cada estabelecimento de saúde 

pode solicitar de exames de alta e média complexidade, que tipo de cirurgia eletiva 

cada profissional ou unidade podem requisitar e quando e qual especialidade deve 

ser solicitada para os casos de consulta especializada.  

O mecanismo de acesso ou garantia de atendimento complementar dos pacientes 

atendidos nas unidades municipais deve ser bem definido para que todos os 

profissionais responsáveis pela assistência, usuários, conselhos locais de saúde e 

gestores possam ter conhecimento destes fluxos. A existência de mecanismos 

sistemáticos e formais de coordenação assistencial por todo o contínuo da atenção é 

condição sine qua non para o funcionamento de uma rede integrada de atenção à 

saúde  (OPAS/OMS, 2011). 

Além disto, existem políticas do MS que estimulam a ampliação de oferta de 

atendimento com o financiamento específico para custear as ações necessárias para 

execução dos serviços. Como exemplo tem a Politica Nacional de Procedimentos 

Cirúrgicos Eletivos - PNPCE que define códigos de cirurgias eletivas que o MS envia 

recursos aos municípios executantes para realizar os procedimentos.  

Em relação às cirurgias eletivas em Goiânia, observamos inúmeros casos que o 

profissional médico da ESF, por falta de normativas ou orientações, tem dificuldade 

em definir a forma que o paciente deverá continuar sua assistência no sistema de 

saúde nos casos que for finalizado um diagnóstico que o tratamento é cirúrgico. 

Esta falta de definição, orientação ou normativa acaba repercutindo numa dificuldade 

do usuário a ter o acesso mais rápido ao tratamento cirúrgico eletivo. Este período a 

mais de espera representa a manutenção da morbidade e consequentemente 

repercute nas atividades laborais e familiares do paciente.  

Se o usuário possui um diagnóstico indicando o tratamento cirúrgico eletivo, não tem 

a necessidade de aguardar uma consulta com outro profissional médico se o paciente 
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já pode ser encaminhado aos estabelecimentos que realizam este procedimento. 

Através dos fluxos existentes no CR, deve constar a capacidade de atendimento de 

cada prestador de cirurgia eletiva.  

A criação de protocolos deve ser entendida como mecanismo de organização de 

serviços, permitindo o desenvolvimento das ações de saúde, na medida em que estes 

sejam utilizados como instrumentos facilitadores e não cerceadores de acesso 

(SANTOS 2012). 

Ao avaliar a necessidade de aprimorar cada vez mais o atendimento prestado pelas 

ESF, com a demanda de organização de fluxos e funcionamento de redes e aliada 

com políticas de incentivo e estímulo de ampliação de acesso ao usuário pelo MS este 

estudo propõe a criação de um protocolo de solicitação de cirurgias eletivas pelos 

profissionais médicos da ESF.  
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2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar protocolo de solicitação de cirurgias eletivas a ser utilizado pelos médicos 

das unidades da Estratégia Saúde da Família no município de Goiânia. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Atenção Primária no SUS como ordenadora do sistema. 

 

O Relatório Dawson é considerado um dos primeiros documentos a utilizar o conceito 

de APS. Foi elaborado no Reino Unido em 1920 e tem uma perspectiva de 

organização sistêmica regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, por nível 

de complexidade. Além disto, possui uma base geográfica definida (Lavras, 2011). 

O conceito de APS consagrou-se a partir da Declaração de Alma-Ata, em 1978, na 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, na cidade da 

República do Cazaquistão. Na declaração consta a (OMS, 1978): 

APS parte integrante tanto do sistema nacional de saúde, do qual 
constitui-se como função central e núcleo principal, como do 
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 
Representa o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da 
comunidade com o sistema de saúde, levando a atenção à saúde o 
mais próximo possível de onde residem e trabalham as pessoas, 
constituindo o primeiro elemento de um processo permanente de 
assistência sanitária (OMS, 1978). 

 

No Brasil, existiram as primeiras experiências de APS com o surgimento dos Centros 

de Saúde na década de 1920, que se organizavam a partir de uma base populacional 

e atuavam também com noções de educação sanitária. Na década de 1940 surgiu o 

Serviço Especial de Saúde Pública - SESP que realizou ações preventivas e curativas 

relacionadas às doenças infeciosas e carências principalmente nas regiões de 

relevância econômica como as de extração de borracha. Nas décadas de 1960 ocorre 

a expansão do SESP para outras regiões do país.  

Na década de 1960 houve a expansão dos centros de saúde vinculados às Secretarias 

de Estado da Saúde com atuação voltada predominantemente para a atenção 

materno-infantil e para o desenvolvimento de ações de saúde pública, incluindo o 

enfrentamento das grandes endemias (Lavras, 2011). 

Em 1976, foi criado o Programa de Interiorização das Ações de saúde e Saneamento 

para o Nordeste - PIASS. Seu objetivo era permitir uma estrutura básica de saúde 



Referencial Teórico | 26 

 

pública para população que não tinha qualquer tipo de acesso à atendimento de 

saúde.  

Já no inicio da década de 1980, com o processo de redemocratização no país e com 

a crise do modelo médico previdenciário com um sistema de saúde centralizado 

através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS 

foram propostas as Ações Integradas de Saúde, seguidas pelo Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde, até com a instituição do SUS pela CF de 1988 (Lavras, 

2011).  

Segundo Mendes (2002),  

A APS vem sendo adotada, na história recente de diversos países, 
para organizar e ordenar os recursos do sistema de saúde para que 
respondam de maneira apropriada às necessidades de suas 
populações. Essa concepção de APS como pilar da estruturação dos 
sistemas de saúde tende a superar visões mais restritas que a 
compreendem como um meio para ofertar serviços a populações 
marginalizadas ou unicamente como um nível de assistência. O 
reconhecimento da APS reflete-se numa produção científica, no 
campo internacional, direcionada para discriminar seus princípios e 
funções essenciais, propor e avaliar estratégias para sua organização 
e avaliar resultados por ela obtidos. 
 

E apesar do reconhecimento dessa abordagem não ser recente na história da saúde 

pública mundial, a efetivação dessa concepção no Brasil foi iniciado não com a 

publicação da CF, mas a partir da criação e avanço da ESF que alçou patamar de 

estratégia colocando a APS a frente do modelo de assistência em saúde no Brasil, 

antes focado na atenção hospitalar (CONASS, 2011; WHO, 2004).  

Em 2006 o Ministério da Saúde aprovou a PNAB através da Portaria nº 648/06 

GM/MS. Iniciando o processo de redirecionamento do modelo de assistência em 

saúde praticado no Brasil. Esta iniciativa desencadeou transformações em diversos 

campos complementares ao ato final de prestar serviços de saúde à população. 

Forçando o surgimento de novos paradigmas de gestão frente aos desafios advindos 

dessa nova proposta. 

A Portaria nº 648/06 GM/MS foi revogado no ano de 2011 devido a publicação da 

Portaria nº 2.488/11 GM/MS que aprova a Política Nacional de Atenção Básica pelo 

MS, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da APS, para 

a ESF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A essência do documento 
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anterior é mantida, mas ocorre uma atualização das inovações realizadas. Esta 

atualização do MS incorporou novos incentivos e mantém a ESF como fortalecedor 

da APS.  

Atualmente o maior desafio da APS no Brasil é se efetivar como porta de entrada e 

ordenadora do sistema de saúde, se responsabilizando por direcionar o usuário a 

outras necessidades de saúde, acionando todo um conjunto de intervenções de saúde 

no âmbito individual e coletivo, envolvendo promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação (STARFIELD, 2008; WHO, 2004). 

Mas mesmo diante das dificuldades históricas que ainda perduram em sua 

implementação, o SUS através da APS tem conquistado espaços importantes na 

sociedade e na percepção dos direitos de cidadania, indo muito além da retórica e do 

terreno das intenções, com resultados mensuráveis em indicadores de saúde (SILVA, 

2011, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

E apesar da grande variedade de realidades socioeconômicas encontradas em nosso 

território os resultados do investimento na APS através da ESF podem ser claramente 

contabilizados através da melhoria de indicadores de saúde, como diminuição de 

taxas de mortalidade infantil, redução do número de internações, ampliação do 

número de serviços ambulatoriais, e no avanço de programas de saúde específicos; 

(BOING, VICENZI, et al., 2012; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; BORGES e 

BAPTISTA, 2010; AQUINO, OLIVEIRA e BARRETO, 2009).  

No entanto mesmo diante dos avanços trazidos pela APS, é válido ressaltar que em 

muitos casos às necessidades dos usuários geralmente não são obtidas a partir de 

um primeiro ou único contato com o sistema de saúde, havendo necessidade de 

contatos sequenciais, com diferentes níveis e unidades, o que aponta para a 

necessidade de ajustes de gestão e a conformação de redes de cuidado, condição 

precariamente encontrada em território nacional (SILVA, 2011).  

Apesar de todo o caminho construído ainda existe muito a ser feito para que o sistema 

de saúde possa incorporar todos os benefícios da APS como porta de entrada do 

sistema, resultando em melhoras substanciais na prestação de serviços e 

procedimentos de saúde em todos os níveis de atenção. Como entrave a este 

proposito podemos citar: falhas de gestão, financiamentos insuficiente, vontade 
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política etc. para citar apenas alguns dos desafios impostos ao SUS (SPEDO, PINTO 

e TANAKA, 2010; SILVA, 2011; MENDES, 2013a; MENDES, 2013b). 
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3.2. Papel da regulação na interface com a APS. 

O avanço na proposta da APS como investimento principal se situa na atual questão 

de viabilidade dos sistemas de saúde em todo o mundo, contribuindo para a 

diminuição de gastos com complicações evitáveis pelo cuidado primário (OPAS/OMS, 

2008). 

Mas para seu aprofundamento, a APS precisa atuar de forma efetiva com outros níveis 

de atenção através de políticas de regulação e referência e contra referência, 

condição que muitas vezes acontece no plano da informalidade e/ ou amizade entre 

pares, que atuam em diferentes níveis dentro do sistema, através de procedimentos 

que visam solucionar o “problema” sem que esta “solução” seja alguma norma técnica 

ou protocolo (SOUSA, 2008; IBAÑEZ, ROCHA, et al., 2006). 

Nesse sentido a utilização do processo regulatório como instrumento de gestão pode 

se tornar um potente equalizador social do sistema de saúde, além de atenuar a 

relação necessidade, demanda e oferta (VILARINS, SHIMIZU e GUTIERREZ, 2012). 

Em relação à área da saúde o termo regulação possui diversos entendimentos. A 

NOAS de 2001 e 2002 divulgou “o conceito de regulação como, vinculada à oferta de 

serviços, à disponibilidade de recursos financeiros e à Programação Pactuada 

Integrada - PPI” (CONASS, 2011).  

Através da Portaria nº 399/06 GM/MS é divulgado o Pacto pela Saúde 2006 com a 

definição de prioridades, para tentar superar dificuldades no SUS, articuladas e 

integradas em três eixos: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 

Gestão do SUS.  É traduzido como um termo de compromisso entre entes públicos, 

no qual se definem responsabilidades sanitárias e de gestão, de resultados a serem 

alcançados, possibilitando sua avaliação e controle público (CONASS, 2011).  

O Pacto de Gestão define regulação como um conjunto de relações, saberes, 

tecnologias e ações que intermediam a demanda dos usuários por serviços de saúde 

e o acesso a eles (Silva, 2009). 

A Política Nacional de Regulação do SUS instituída pela Portaria nº 1.559/08 GM/MS, 

prevê em seu Art. 5º verso IV, “o estabelecimento de referências entre unidades de 

diferentes níveis de complexidade, de abrangência local, intermunicipal e 
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interestadual, segundo fluxos e protocolos pactuados [...]” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008).  

O MS, através desta portaria, normatiza um mecanismo controle regulatório entre os 

níveis de atenção em saúde através da estrutura do CR que operacionaliza as ações 

da regulação do acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre 

gestores. É proposto três modelos de CR que pode ser Estadual, Regional e 

Municipal. Estas opções foram feitas para garantir a implantação conforme as 

inúmeras situações de gestão de serviço existentes no Brasil.  

O CR pode ser organizado conforme portaria da seguinte forma (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008):  

I - Central de Regulação de Consultas e Exames: regula o acesso a 
todos os procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias 
ambulatoriais; 

II - Central de Regulação de Internações Hospitalares: regula o acesso 
aos leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos e, conforme 
organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência; e 

III - Central de Regulação de Urgências: regula o atendimento pré-
hospitalar de urgência e, conforme organização local, o acesso aos 
leitos hospitalares de urgência. 

§ 2º A Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade - CERAC 
será integrada às centrais de regulação de consultas e exames e 
internações hospitalares. 

 

Conforme portaria cada central de regulação tem seu papel estabelecido para avaliar, 

analisar, regular e atender aos pedidos de exames complementares de média e alta 

complexidade, internações de urgência, internações de cirurgias eletivas, internações 

de cirurgias de urgência e marcação de consultas especializadas ambulatoriais.  

Os sistemas de acesso regulado à atenção à saúde podem ser identificados como a 

figura do CR que compõem os sistemas logísticos, um dos componentes das redes 

de Atenção à Saúde que garantem uma organização racional dos fluxos e contrafluxos 

de informações, produtos e usuários nas Redes de Atenção à Saúde (MENDES, 

2009). 

Esta estrutura de um CR permite monitorar e intervir no processo de autorização do 

acesso ao usuário a um serviço de saúde levando em consideração a oferta de 

serviços, disponibilidade de recursos financeiros e a demanda existente.   
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3.3. Análise Situacional 

3.3.1 Cirurgias eletivas pelos SUS.  

O MS, em 1999, instituiu a Campanha Nacional de Mutirões de Cirurgias Eletivas 

através da Portaria nº 279/99 GM/MS, que contemplavam os procedimentos 

relacionados às cirurgias de catara, hérnias inguinais, varizes de membros inferiores 

e cirurgias para próstata. O referido ministério realizou uma parceria com os Estados 

e Municípios na tentativa de resolver demandas específicas que atingiam parte da 

população.  

A fim de mobilizar mais recursos para essas campanhas de cirurgias eletivas 

consideradas, naquele momento, estratégicas para o MS, também foi criado o Fundo 

de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC através da Portaria nº 53/99 GM/MS 

(SOUZA, MIRANDA, FIGUEIREDO, PITTA, ARAGAO, 2011), pois os Municípios e os 

Estados eram compensados pelos procedimentos cirúrgicos do mutirão realizados 

sem ter um limite de cirurgias.  

Os mutirões nacionais conseguiram atingir o objetivo de diminuir a espera da 

população pela realização dos procedimentos cirúrgicos definidos pelo MS, mas 

houve a necessidade de abrandar o numero de pessoas na espera para outras 

cirurgias de média complexidade não contempladas pelo mutirão. Assim, o Ministério 

implantou a PNPCE de Média Complexidade através da Portaria nº 1.372/04 GM/MS, 

regulamentada pela Portaria nº 501/04 Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS 

(BRASIL, 2004). Nesta portaria foram contemplados dezessete (17) procedimentos 

cirúrgicos hospitalares e quatro (04) procedimentos ambulatoriais, permitindo aos 

gestores a realização de projetos contendo informações sobre o número de pessoas 

que aguardavam a cirurgia por procedimento. A portaria previa um incremento 

financeiro no valor de R$ 1,00 (um real) por habitante/ano mediante a apresentação 

de projetos aprovados na Comissão Intergestores Bipartite – CIB (CONASS, 2011). 

O Ministério revogou a Portaria nº 1.372/04 GM/MS pela Portaria 486/05 GM/MS com 

o intuito de incorporar os procedimentos realizados pelos mutirões nacionais de 

cirurgias na nova PNPCE. Nesta perspectiva, ficou mantida a realização de projetos 
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e o incremento financeiro no valor de R$ 1,00 (um real) por habitante/ano (BRASIL, 

2005). 

No ano de 2006, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 252/06 GM/MS, que 

revogou a Portaria nº 486/05 GM/MS, a fim de facilitar a realização dos projetos de 

cirurgias eletivas supramencionados, uma vez que os anteriores deveriam listar o 

nome completo, número do cartão SUS e residência dos pacientes. 

 A referida portaria ampliou a lista de procedimentos cirúrgicos da citada política 

nacional, a qual, a princípio, contemplava dezessete (17) cirurgias, em 2004, 

alcançando, em 2006, cinquenta e nove (59) procedimentos hospitalares e oito (08) 

ambulatoriais. O valor do incremento financeiro passou a ser de R$ 2,00 (dois) por 

habitante/ano (CONASS, 2011).  

Em 2008, foi editada a Portaria nº 958/08 GM/MS redefinindo a PNPCE, atingindo, 

nesta ocasião, noventa e dois (92) procedimentos em onze (11) especialidades 

médicas e cinco programas estratégicos, quais sejam:  

 Programa de combate às causas prevalentes de cegueira;  

 Programa de redução de agravos relacionados à otorrinolaringologia; 

 Programa de ampliação acesso ao tratamento cirúrgico de hérnias; 

 Programa de incremento de cirurgias relacionadas à saúde da mulher; 

 Programa de ampliação de acesso a procedimentos em especialidades 

cirúrgicas diversas. 

A partir da citada portaria de 2008, os projetos passaram a ter prazo de execução de 

um ano. O valor financeiro de incremento nesta portaria foi de R$ 2,25 (dois reais e 

vinte e cinco centavos) per capita/ano pelo quantitativo total da população da 

abrangência do projeto. Porém, o repasse passou a ser transferido somente após o 

registro dos procedimentos no sistema de faturamento do MS, ou seja, os municípios 

tinham que comprovar a produção no sistema do DATASUS para ter o envio do 

recurso financeiro do projeto proporcionalmente ao faturado.  

A Portaria nº 553/08 SAS/MS redefiniu os instrumentos de registro dos procedimentos 

cirúrgicos que integram a PNPCE com a criação de série numérica específica para 
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faturamento melhorando o controle do MS do que foi realmente produzido pelos 

municípios (BRASIL, 2008).  

Na reunião da Comissão Intergestores Tripartite – CIT do dia 17 de junho de 2010 foi 

realizada nova pactuação a respeito dos procedimentos cirúrgicos eletivos e, 

consequentemente, foi publicada a Portaria nº 1919/10 GM/MS que redefiniu, no 

âmbito do SUS, a prestação de procedimentos cirúrgicos eletivos (CONASS, 2011).  

Desta forma, foi revogada a Portaria nº 958/08 GM/MS, sendo alterado  lista de 

procedimentos cirúrgicos totalizando oitenta e cinco (85). Quanto aos recursos 

financeiros, ficou definido o montante de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta 

milhões de reais), para o ano de 2011, a serem distribuídos para os estados e 

municípios conforme a produção de 2010 e a pactuação na CIT.  

Permaneceu o uso de séries numéricas específicas para o registro do faturamento 

nos sistemas do MS, viabilizando os repasses financeiros.  

Em 2011, é lançada a Portaria Nº 2.318/11 GM/MS. A portaria anterior fica revogada. 

Nesta nova portaria, houve a inserção de códigos de procedimentos cirúrgicos de alta 

complexidade definidos pelo Ministério da Saúde como prioritários. Esta portaria criou 

uma divisão quanto aos procedimentos cirúrgicos, classificando-os em três 

componentes.  

O componente I é de cirurgia de catarata com quatro códigos de procedimentos 

cirúrgicos. O componente II abrange de cirurgias de especialidades e procedimentos 

prioritários definidos pelo MS, neste componente foram inseridos códigos de alta 

complexidade, tendo um total de vinte e dois (22) procedimentos oriundos das 

especialidades de ortopedia, otorrinolaringologia, vascular, urologia e oftalmologia. O 

componente III é composto pelos demais procedimentos cirúrgicos eletivos de média 

complexidade definidos no contexto loco-regional como importantes na garantia de 

acesso a população atendida naquela região (BRASIL, 2011). 

A partir de 2012 o MS permitiu uma alteração no sistema de faturamento ambulatorial 

e hospitalar possibilitando a gestão local do sistema de saúde colocar os valores 

complementares definidos através de resolução da CIB. Foram definidos os valores 

de cada procedimento por componente em cada Estado de acordo com a necessidade 

de aumento de oferta pelos estabelecimentos conveniados ao SUS. 



Referencial Teórico | 35 

 

 Ao invés do MS publicar uma portaria alterando os valores da tabela SUS ele permitiu 

que a decisão do valor de cada procedimento fosse definido em cada Unidade da 

Federação. Nas portarias do MS foram publicados o montante financeiro que seria 

repassado paca cada Estado e na CIB decidia a divisão de recursos conforme 

capacidade de cada município para poder realizar as cirurgias. 

O MS alterou também a senha numérica de faturamento das cirurgias consideradas 

eletivas. Foi colocado um dígito verificador que identifica no sistema se aquela 

internação e o procedimento são considerados eletivos de acordo com a PNPCE. A 

importância da identificação é permitir que o estabelecimento executante recebesse o 

valor definido em CIB para cada procedimento realizado. Além disto, esta senha 

identificada permite cada gestor justificar o gasto com os recursos recebidos pelo MS 

para realizar os procedimentos eletivos.  

 

3.3.2 Os Códigos de Procedimento do SUS.  

O SUS possui uma Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais - OPM instituída através da Portaria nº 321/07 do GM/MS, 

considerando a necessidade de qualificar as informações e subsidiar as ações de 

planejamento, programação, regulação e avaliação em saúde.  

A nova tabela é uma unificação das Tabelas de Procedimentos dos Sistemas de 

Informação Ambulatorial – SIA/SUS e do Sistema de Informação Hospitalar - 

SIH/SUS, que foram extintas a partir de julho de 2007  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009). 

O MS desenvolve um instrumento para consulta de todos os procedimentos que 

podem ser realizados no âmbito ambulatorial e hospitalar que compõem a Tabela de 

Procedimentos do SUS denominada Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS - 

SIGTAP (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Este sistema está disponível de forma online na web através do acesso no site do 

SIGTAP. Neste site pode ser feito download do sistema para instalação em qualquer 

computador de forma gratuita. É uma ferramenta de gestão que permite o 

acompanhamento sistemático, inclusive com série histórica, das alterações realizadas 
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a, cada competência detalhando os atributos de cada procedimento, compatibilidades 

e relacionamentos.  

 

A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS está 
organizada em 04 (quatro) níveis de agregação:  

I – GRUPO: É o primeiro nível de agregação da tabela. Em cada grupo 
estão agregados os procedimentos com características gerais 
semelhantes ou de acordo com a finalidade do atendimento a ser 
prestado aos usuários na rede do SUS.   

II – SUBGRUPO: É o segundo nível de agregação da tabela. Nos 
subgrupo estão agregados os procedimentos por tipo e/ou área de 
atuação.  

III - FORMA DE ORGANIZAÇÃO: É o terceiro nível de agregação da 
tabela. Os procedimentos estão agregados por diferentes critérios: 
Região Anatômica; Sistemas do Corpo Humano; Especialidades; Tipo 
de Exame; Tipo de Órtese e Prótese; Tipo de Cirurgias, entre outros.  

IV - PROCEDIMENTO: É o maior nível de desagregação da tabela ou 
quarto nível. É a “célula” do SIGTAP. É o detalhamento do método, do 
processo, da intervenção ou do atendimento do usuário, no ambiente 
e ainda no controle ou acompanhamento das ações complementares 
ou administrativas. Cada procedimento tem atributos definidos que os 

caracterizam de forma exclusiva.  

 

O código de procedimento na tabela possui 10 (dez) dígitos, sendo constituído a partir 

da estrutura da tabela de procedimentos. O identificador numérico tem o seguinte 

formato Figura 1:  

GG: primeiro e segundo dígito. Grupo a que pertence o procedimento. 

SS: terceiro e quarto dígitos. Sub Grupo, onde está inserido o procedimento;  

FF: quinto e sexto dígito. : Forma de Organização, onde está inserido o procedimento;  

PPP: sétimo ao nono dígito. O número de ordem sequencial do procedimento inserido 

na Forma de Organização a qual pertence;  

D: décimo dígito. Dígito verificador que valida o código do procedimento.  
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Figura 1: Exemplo de código de procedimento separado por estruturas 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011. 

 

Estes códigos são separados nos sistemas de faturamentos do MS através do 

Instrumento de Registro que identifica a forma de captação de dados dos 

atendimentos realizados. Existem os seguintes tipos de instrumentos: 

Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C): é o 
instrumento que permite o registro do procedimento de forma 
agregada, e que dispensa o processo de autorização;  

Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I): é o 
instrumento que permite o registro do procedimento de forma 
individualizada, com identificação do usuário, bem como sua 
procedência, idade, sexo, CID. A exigência de autorização dos 
procedimentos com registro em BPA-I, fica a critério do gestor.  

Autorização de Procedimento Ambulatorial - APAC (proc. 
principal): instrumento que permite o registro do procedimento de 
forma individualizada, que necessita de autorização prévia, e que gera 
a emissão de APAC.  

A APAC é utilizada para tratamento contínuo e/ou que tenham a 
associação de procedimentos principais e secundários e os que 
integram políticas específicas do Ministério da Saúde.   

Autorização de Procedimento Ambulatorial - APAC (proc. 
secundário): instrumento de registro de procedimento que não 
necessita de autorização prévia e que sua inserção na APAC depende 
do procedimento principal, com o qual deve ser compatível.  

 Autorização de Internação Hospitalar - AIH (proc. principal): 
instrumento que permite o registro de procedimentos, que necessita 
de autorização e gera a emissão de AIH;  
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 Autorização de Internação Hospitalar - AIH (proc. especial): 
instrumento que permite o registro do procedimento que necessita de 
autorização, porém não gera AIH.  

 Autorização de Internação Hospitalar - AIH (proc. secundário): 
instrumento de registro de procedimentos que não precisam de 
autorização e não geram uma AIH.  
 

O instrumento de registro é a forma que cada procedimento será identificado nos 

sistemas de informação do MS. No caso de procedimento cirúrgico são divididos em 

SIA/SUS e SIH/SUS.  

 

3.3.3 Sistema de Tabulação TabWin. 

O Departamento de Informática do SUS – DATASUS / MS possui um programa 

denominado TAB para Windows – TabWin que possui a finalidade de permitir às 

equipes técnicas do MS, das Secretarias Estaduais de Saúde - SES e das Secretarias 

Municipais de Saúde - SMS a realização de tabulações rápidas das informações 

arquivadas referentes aos serviços prestados  sobre os arquivos DBF que se 

constituem nos componentes básicos dos sistemas de informações do SUS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

O TabWin é considerado um sistema de tabulação que permite integrar informações 

de diferentes tipo (dados de internação hospitalar, de mortalidade, de população, etc) 

em um mesmo ambiente. O acesso ao sistema é público e pode ser feito através da 

página do DATASUS.  

A criação desse programa só se tornou possível porque os sistemas de informações 

do SUS dispõem de definição nacional, permitindo assim a geração imediata das 

tabulações mais comuns a partir de arquivos pré-definidos.  

O TabWin permite realizar relatórios das internações hospitalares realizadas no Brasil 

que foram processadas e faturadas pelo MS. Através destes relatórios são geradas 

as informações utilizadas pelos gestores de saúde para planejar ações de saúde, 

identificar os procedimentos realizados em determinado período de tempo, realizar 

prestações de contas dos recursos recebidos pelo SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 - Tipo de Estudo. 

Trata-se de um estudo de intervenção voltado para a elaboração de protocolo para 

solicitação de cirurgias eletivas a ser utilizado na rotina de trabalho dos profissionais 

médicos da ESF no município de Goiânia. 

A configuração desse estudo se dá pelo fato de que estudo de intervenção ou estudo 

aplicado que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução 

de problemas específicos, envolvendo demandas e interesses locais (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009). 

Este estudo de intervenção, tal como se propôs foi compreendido e desenvolvido 

como ação conjunta, compartilhada entre SMS e os médicos que compõem as 

equipes da ESF no município de Goiânia. E se propôs a modificar aspectos do modus 

operandi na prática de encaminhamentos de cirurgias eletivas atualmente em vigor na 

regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.   

Sendo que para alcançar tal proposta se utilizou de procedimentos técnicos que 

delineiam características do método de pesquisa documental, em que foram 

analisadas informações registradas em bancos oficiais referentes às internações 

eletivas, mas que não sofreram nenhum tratamento prévio, análise critica ou 

julgamento (GIL, 2008; SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009). 
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4.2 -  Local do Estudo. 

 

O estudo foi idealizado e desenvolvido na Diretoria de Regulação, Avaliação, Controle 

e Auditoria, incluindo seus departamentos, da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, capital do Estado de Goiás.  

Goiânia é um município com 80 anos de idade com população estimada pelo IBGE 

(2013) de 1.393.575 pessoas que ocupam área de 732,802 Km2, sendo que 236 km2 

são de área urbana. Distante da Capital Federal, Brasília, cerca de 200km, uma das 

razões de seu intenso desenvolvimento. Considerada centro estratégico nas áreas de 

indústria, saúde, moda e agricultura agrega em seu entorno diversos municípios que 

juntos formam a Região Metropolitana de Goiânia com cerca de 2.206,134 habitantes 

(IBGE, 2013 e SEPLAN, 2012). 

O município de Goiânia é considerado referência em atendimento pelo SUS da região 

Centro Oeste recebendo pacientes oriundos dos municípios do interior e de outros 

estados para atendimento em saúde. A SMS de Goiânia é responsável pela gestão 

em saúde e assume a maioria das internações de urgência e eletiva em leitos 

hospitalares pelo SUS no Estado de Goiás.  

Goiânia possui conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde – 

CNES, 2.870 estabelecimentos de saúde sendo 8 (oito) na esfera federal, 21 (vinte 

um) na esfera estadual e 170 (cento e setenta) na esfera municipal. Estas unidades 

municipais estão distribuídas conforme Quadro 1 e a maioria das unidades são de 

Unidades Básicas de Saúde – UBS, num total de 88 (oitenta e oito).  
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Quadro 1 - Unidades cadastradas no CNES da esfera municipal de Goiânia 

Unidades Quantidade 

Distritos Sanitários de Saúde 7 

Centro de Assistência Integral à Saúde 10 

Centro Integral de Assistência Médico  4 

Centro de Atenção Psicossocial 8 

Centro de Referência em Atenção Saúde da Pessoa Idosa 1 

Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica 1 

Centros de Especialidade Odontológica 4 

Ambulatório Municipal de Psiquiatria 1 

Centro de Referencia a Saúde do Trabalhador 1 

 Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia 1 

Maternidade Dona Iris e Maternidade Nascer Cidadão 2 

Módulos odontológicos 10 

Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc 1 

Unidades Móveis do SAMU 28 

Central de Regulação de Urgência 1 

SAMU - sede 1 

Unidade de Pronto Atendimento 1 

Unidades de Centro de Saúde e Saúde da Família 88 

Total 170 

Fonte: CNES 2014.  

Em relação aos leitos hospitalares o munícipio de Goiânia tem cadastrado no CNES 

3.606 (três mil e seiscentos e seis) leitos hospitalares pelos SUS distribuídos em várias 

especialidades. Em relação aos leitos clínicos existem 1091 (um mil e noventa e um)  

e em relação aos leitos cirúrgicos existem 805 (oitocentos e cinco).  

Diante desta complexidade de unidades municipais apresentadas no Quadro 1 

definidos como campo de estudo as unidades de saúde que possuem equipes de ESF 

que são denominadas Unidades de Centro de Saúde e Saúde da Família no CNES. 

Estes estabelecimentos são na rede assistencial o ambiente da APS para realizar os 

primeiro contato com os pacientes.   
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4.3 - Etapas de construção do protocolo. 

 

Etapa 1 – Solicitação de cirurgia eletiva pelas UBS da ESF da SMS de Goiânia 

 

A SMS Goiânia possui como ambiente de divulgação de informações, fluxos e 

normativas através da sua página na internet e possui um sistema de INTRANET com 

ambiente de divulgação de informações, que é utilizada pelos funcionários ao realizar 

suas atividades como atendimento ambulatorial, registro de vacina e registro de 

entrega de medicamentos. Após analisar estes ambientes foi identificado que a SMS 

não possui normativas, manuais, portarias que definem os requisitos e o mecanismo 

de solicitação de cirurgia eletiva.  

As UBS da SMS possuem a orientação dos Distritos Sanitários - DS de emitir as 

solicitações de cirurgia eletiva através da guia de AIH pelos profissionais médicos. O 

serviço social ou a recepção de cada unidade recebe a AIH do paciente que deve 

apresentar a fotocópia da carteira de identidade, comprovante de endereço e o 

número do cartão SUS.  

As guias de AIH de cirurgia eletiva são juntadas nas unidades e encaminhadas aos 

DS. Identificamos que o paciente entrega os documentos requisitados e não fica com 

nenhum tipo de protocolo ou serie numérica de controle para poder acompanhar o seu 

pedido de cirurgia.  

Os DS são responsáveis de receber os pedidos de cirurgia eletiva das unidades e 

depois entregar estas guias no Setor de Cirurgia Eletiva da Diretoria de Regulação 

Avaliação, Controle e Auditoria. Neste setor o representante do DS entrega a AIH com 

os documentos do paciente para que um atendente possa avaliar se os documentos 

estão completos.  

Caso os documentos exigidos estejam completos e a AIH estiver corretamente 

preenchida o atendente cadastra no sistema informatizado da SMS de Goiânia de 

cirurgia eletiva. Neste momento é gerado um protocolo de controle, que permite 

acompanhar o pedido de cirurgia eletiva. Mas devemos ressaltar que quem tem 
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acesso a este protocolo é um funcionário do DS enquanto o paciente fica aguardando 

a cirurgia sem a informação do pedido protocolado.  

Os pedidos de cirurgia eletiva na rede pública de Goiânia, atualmente podem ser 

iniciados pelo médico da ESF, mas na maioria dos casos as solicitações dos 

procedimentos cirúrgicos eletivos acontecem após uma consulta com especialista.  

A Figura abaixo demonstra o resumo da forma que foi identificado o fluxo da 

solicitação de cirurgia eletiva pelas unidades da SMS.  

 

 

Figura 2: Fluxograma da situação da solicitação de cirurgias eletivas. 

Fonte: SOUSA & ROSSO, 2014. 
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Etapa 2 - Levantamentos de códigos de procedimentos cirúrgicos no SIGTAP 

conforme PNPCE.  

 

A coleta de dados do estudo teve como uma fonte o levantamento realizado junto ao 

SIGTAP onde foram listados os procedimentos cirúrgicos conforme demonstrado na 

Figura 3 foram identificados 1640 (um mil e seiscentos e quarenta) procedimentos 

cirúrgicos de média e alta complexidade.  

O SIGTAP possui um relatório online que permite ser realizado um filtro do tipo de 

instrumento de registro. Após a utilização deste relatório identificamos 1433 (um mil e 

quatrocentos e trinta e três) códigos de procedimentos cirúrgicos que tem o 

instrumento de registro como AIH procedimento principal.  

O instrumento de registro escolhido para padronizar o estudo foi a AIH procedimento 

principal. Esta definição foi necessária para termos uma linguagem única ao ser 

trabalhado os inúmeros códigos de procedimentos existentes.  

Em relação aos procedimentos da PNPCE o SIGTAP apresenta um total de 

quinhentos e vinte e quatro (524) procedimentos considerados principais que são 

distribuídos em 14 (quatorze) subgrupos conforme tipo e/ou área de atuação 

demonstrada na Figura 3. 
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Figura 3: Quantidade de procedimentos cirúrgicos da PNPCE identificados no 
SIGTAP. 
Fonte: SOUSA & ROSSO, 2014. 

 

 

 

Subgrupo Total 

01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e 
mucosa 

11 

02 - Cirurgia de glândulas endócrinas 7 

03 - Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 17 

04 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do 
pescoço 

69 

05 - Cirurgia do aparelho da visão 37 

06 - Cirurgia do aparelho circulatório 21 

07 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede 
abdominal 

81 

08 - Cirurgia do sistema osteomuscular 143 

09 - Cirurgia do aparelho geniturinário 109 

10 - Cirurgia de mama 6 

11 - Cirurgia obstétrica 1 

12 - Cirurgia torácica 16 

13 - Cirurgia reparadora 1 

14 - Bucomaxilofacial 5 

Total Geral 524 

1.640 procedimentos cirúrgicos no SIGTAP.  

1.433 procedimentos cirúrgicos com instrumento de registro 

denominado AIH principal. 

524 procedimentos cirúrgicos com instrumento 

de registro denominado AIH principal da PNPCE.  
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Etapa 3 - Levantamento da produção de cirurgias do PNPCE no TabWin em 

Goiânia no ano de 2013.  

 

Na sequencia, foi utilizado o sistema do DATASUS de tabulação TabWin versão 3.6b 

com os arquivos de internação hospitalar do estado de Goiás. Após a definição dos 

seguintes critérios: 

 Arquivo de internação hospitalar que permite avaliar os casos de AIH com 

instrumento de registro principal. 

 Pacientes atendidos em Goiânia. 

 Competência de faturamento de janeiro a dezembro de 2013, ou seja, 

faturamento realizado em 2013. 

 Seleção de cirurgias do PNPCE com tipo de financiamento FAEC. 

 Solicitação do resultado distribuída pelos códigos de procedimentos cirúrgicos.  

Foi identificado que no ano de 2013 o município de Goiânia realizou 15.995 (quinze 

mil e novecentos e noventa e cinco) cirurgias da PNPCE que possuem o instrumento 

de registro AIH procedimento principal. Este quantitativo de cirurgias está distribuído 

em 289 (duzentos e oitenta e nove) tipos de procedimentos. Apesar de que a PNPCE 

possuir 524 (quinhentos e vinte e quatro) possíveis tipos de cirurgia, em Goiânia foram 

realizados 289 (duzentos e oitenta e nove) tipos de cirurgias em 2013.  

No Quadro 2 foi identificado os procedimentos cirúrgicos registrados no ano de 2013 

que tiveram mais de 100 (cem) cirurgias realizadas pelo SUS dentro do município de 

Goiânia. 
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Quadro 2 - Procedimentos cirúrgicos da PNPCE com mais de 100 cirurgias 
realizadas em Goiânia no ano de 2013. 

Código Procedimento Quantidade 

406020566 Tratamento cirúrgico de varizes (bilateral) 1973 

407030034 Colecistectomia Videolaparoscópica 1410 

407040102 Hernioplastia inguinal / crural (unilateral) 1334 

407030026 Colecistectomia 1170 

407020284 Hemorroidectomia 652 

404010032 Amigdalectomia c/ adenoidectomia 650 

407040129 Hernioplastia umbilical 644 

409060135 Histerectomia total 559 

405030142 Vitrectomia posterior 525 

408050160 
Reconstrução ligamentar intra-articular do joelho 
(cruzado anterior) 

500 

408060352 Retirada de fio ou pino intraósseo 464 

409060186 Laqueadura tubaria 310 

409070050 Colpoperineoplastia anterior e posterior 248 

407040080 Hernioplastia incisional 244 

409030040 Ressecção endoscopica de próstata 226 

410010111 Setorectomia / quadrantectomia 217 

407040064 Hernioplastia epigástrica 189 

409060100 Histerectomia (por via vaginal) 176 

408040092 
Artroplastia total primaria do quadril não cimentada / 
hibrida 

166 

403020123 
Tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em 
túnel osteo-fibroso ao nível do carpo 

161 

409070270 
Tratamento cirúrgico de incontinência urinaria por 
via vaginal 

157 

407020276 Fistulectomia / fistulotomia anal 135 

410010073 Plástica mamaria feminina não estética 122 

407040099 Hernioplastia inguinal (bilateral) 117 

Fonte: SOUSA & ROSSO, 2014.  
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Etapa 4 - Seleção dos subgrupos de procedimentos da PNPCE que mais 

realizaram cirurgias em 2013.  

 

Foram avaliados os procedimentos cirúrgicos da PNPCE realizados no ano de 2013 

por subgrupo. A intenção desta análise foi identificar os subgrupos que não serão 

utilizados no protocolo proposto. 

A análise do quantitativo de cirurgias realizadas por subgrupo, Quadro 3, permite 

identificar as especialidades que tiveram pouca produção cirurgia no ano de 2013. 

Nesta etapa foram excluídos do protocolo os procedimentos cirúrgicos dos subgrupos 

que realizaram abaixo de 500 (quinhentas) cirurgias no ano avaliado.  

Os procedimentos do subgrupo 05 (cirurgia do aparelho da visão) foram excluídos do 

protocolo, pois o diagnóstico destas patologias é dependente de equipamentos 

oftalmológicos que não são previstos nas UBS da ESF. Assim os códigos cirúrgicos 

deste subgrupo da PNPCE não foram incluídos no protocolo.  

Os procedimentos do subgrupo 08 (cirurgia do sistema osteomuscular) foram 

excluídos do protocolo, pois este subgrupo é o que mais tem opções de procedimentos 

da PNPCE com 143 tipos de procedimentos cirúrgicos conforme demonstrado na 

figura 3. Apesar de este subgrupo ter realizado um quantitativo considerável de 

cirurgias no ano de 2013, deve-se avaliar que é o subgrupo que tem a maior opção 

de cirurgias a serem solicitadas. Assim os quantitativos de procedimentos cirúrgicos 

realizados ficam diluídos em vários tipos de procedimentos deste subgrupo.  

Além disto, o município de Goiânia possui um Centro de Referência em Ortopedia e 

Fisioterapia que concentra o serviço de ortopedia da SMS de Goiânia como porta de 

entrada no sistema para esta especialidade. Este serviço é responsável de realizar os 

primeiros atendimentos e quando necessário acaba emitindo a solicitação de cirurgia 

eletiva. 

 Nesta etapa foram selecionados os seguintes subgrupos que irão ser utilizados no 

protocolo proposto:  

 07 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal 

 09 - Cirurgia do aparelho geniturinário 
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 06 - Cirurgia do aparelho circulatório 

 04 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço 

  

Quadro 3 - Quantitativo de cirurgias realizadas da PNPCE por subgrupo no ano 
de 2013 em Goiânia. 

Subgrupo 

Quantidade 
de cirurgias 
realizadas 
no ano de 

2013 

Percentual 
de cirurgias 
realizadas 
no ano de 

2013 

07 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e 
parede abdominal 6208 39% 

09 - Cirurgia do aparelho geniturinário 2634 16% 

08 - Cirurgia do sistema osteomuscular 2338 15% 

06 - Cirurgia do aparelho circulatório 1985 12% 

04 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da 
cabeça e do pescoço 1342 8% 

05 - Cirurgia do aparelho da visão 578 4% 

10 - Cirurgia de mama 368 2% 

03 - Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 243 2% 

01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido 
subcutâneo e mucosa 115 1% 

14 - Bucomaxilofacial 96 1% 

02 - Cirurgia de glândulas endócrinas 81 1% 

12 - Cirurgia torácica 5 0% 

13 - Cirurgia reparadora 2 0% 

11 - Cirurgia obstétrica 0 0% 

Total  15995 100% 

Fonte: SOUSA & ROSSO (2014)  
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Etapa 5 - Seleção dos procedimentos da PNPCE que o médico da ESF da SMS 

de Goiânia possa solicitar. 

 

Após ter definido os subgrupos cirúrgicos integrantes do protocolo, foi feito análise 

para definir os procedimentos referentes a cada subgrupo que será utilizado no 

protocolo proposto. Nesta etapa foram separadas as dez principais cirurgias 

realizadas por subgrupos no ano de 2013 e analisados os códigos a serem utilizados.  

 

Subgrupo 07 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal.  

 

Quadro 4 - Quantitativo dos dez procedimentos da PNPCE mais realizados no 
ano de 2013 do subgrupo 07 em Goiânia. 

Procedimentos cirúrgicos do Subgrupo 07 realizados 
em 2013 

Cirurgias 
Realizadas 

0407030034  Colecistectomia videolaparoscópica 1410 

0407040102  
Hernioplastia inguinal / crural 
(unilateral) 1334 

0407030026  Colecistectomia 1170 

0407020284  Hemorroidectomia 652 

0407040129  Hernioplastia umbilical 644 

0407040080  Hernioplastia incisional 244 

0407040064  Hernioplastia epigástrica 189 

0407020276  Fistulectomia / fistulotomia anal 135 

0407040099  Hernioplastia inguinal (bilateral) 117 

0407040161  Laparotomia exploradora 37 

Fonte: SOUSA & ROSSO (2014)  

Ao analisar o Quadro 4 identificamos as principais cirurgias realizadas pelo subgrupo 

07. Assim, foi definido e incluídas no protocolo as cirurgias relacionadas aos 

procedimentos de colecistectomia, hernioplastias e hemorroidectomias.  

Apesar de que a cirurgia de fistulectomia ter sido um dos dez procedimentos mais 

realizados este código cirúrgico não foi escolhido devido a necessidade de realizar 

exames diagnósticos mais complexos para confirmação diagnóstica da doença. O 
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código de laparatomia exploradora faz parte da PNPCE, mas é um procedimento 

cirúrgico inespecífico sem diagnóstico definido previamente. Por esta razão não foram 

incluídos no protocolo os códigos de fistulectomia e laparotomia exploradora.  

 

Subgrupo 09 - Cirurgia do aparelho geniturinário. 

 

Quadro 5 - Quantitativo dos dez procedimentos da PNPCE mais realizados no 
ano de 2013 do subgrupo 09 em Goiânia. 

Procedimentos cirúrgicos do Subgrupo 09 realizados em 
2013 

Cirurgias 
Realizadas 

0409060135  Histerectomia total 559 

0409060186  Laqueadura tubaria 310 

0409070050  Colpoperineoplastia anterior e posterior 248 

0409030040  Ressecção endoscópica de próstata 226 

0409060100  Histerectomia (por via vaginal) 176 

0409070270  
Tratamento cirúrgico de incontinência urinaria por 
via vaginal 157 

0409060216  Ooforectomia / ooforoplastia 74 

0409050083  Postectomia 71 

0409030023  Prostatectomia suprapúbica 64 

0409060178  Histeroscopia cirurgica c/ ressectoscópio 58 

Fonte: SOUSA & ROSSO (2014)  

Ao analisar o Quadro 5 identificamos as principais cirurgias realizadas pelo subgrupo 

09. Assim, foi incluído no protocolo as cirurgias relacionadas aos procedimentos de 

histerectomia.  

O procedimento cirúrgico de laqueadura não foi escolhido para o protocolo, pois 

conforme normas do MS, esta cirurgia deve ser realizado em serviços especializados, 

pois a paciente deve receber orientações sobre métodos anticonceptivos e registrar a 

decisão tomada com a presença de uma psicóloga ou assistente social, profissionais 

que não são obrigatórios nas UBS da ESF. 

Os outros procedimentos não foram incluídos no protocolo por necessitar de 

acompanhamento especializado e não representar um número de cirurgias 
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expressivas realizadas no ano de 2013. Além disto, os métodos diagnósticos para 

indicação de alguns destes procedimentos é realizados por médicos especialistas e 

ou com exames de alta complexidade, como acontece para fechamento de 

diagnóstico das doenças relacionadas com a próstata. Não foram incluídos no 

protocolo os códigos de laqueadura, colpoperineoplastia, ressecção endoscópica de 

próstata, tratamento cirúrgico de incontinência urinária, ooforectomia, postectomia e 

histeroscopia.  

 

Subgrupo 06 - Cirurgia do aparelho circulatório. 

 

Quadro 6 - Quantitativo dos sete procedimentos da PNPCE mais realizados no 
ano de 2013 do subgrupo 06em Goiânia. 

Procedimentos cirúrgicos do Subgrupo 06 realizados em 2013 Cirurgias 
Realizadas 

0406020566 Tratamento cirúrgico de varizes (bilateral) 1973 

0406020574 Tratamento cirúrgico de varizes (unilateral) 5 

0406020221 Linfadenectomia radical axilar unilateral 3 

0406020167 Fasciotomia p/ descompressão 1 

0406020256 Linfadenectomia radical inguinal bilateral 1 

0406020280 Linfadenectomia retroperitonial 1 

0406020620 Retirada de cateter de longa permanência semi ou 
totalmente  implantável 1 

Fonte: SOUSA & ROSSO (2014)  

 

Ao analisar o Quadro 5 identificamos as principais cirurgias realizadas pelo subgrupo 

06. Neste subgrupo foram identificado 7 (sete) códigos deste subgrupo que tiveram 

cirurgias realizadas em Goiânia em 2013. Assim, foi definido as cirurgias relacionadas 

aos procedimentos de tratamento cirúrgico de varizes devido ao número expressivo 

de cirurgias realizadas. Os outros códigos não foram incluídos no protocolo por não 

representar um número de cirurgias expressivas realizadas no ano de 2013 

 

Subgrupo 04 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço. 
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Quadro 7 - Quantitativo dos dez procedimentos da PNPCE mais realizados no 
ano de 2013 do subgrupo 04em Goiânia. 

Procedimentos cirúrgicos do Subgrupo 04 realizados em 
2013 

Cirurgias 
Realizadas 

0404010032  Amigdalectomia c/ adenoidectomia 650 

0404010016  Adenoidectomia 91 

0404010482  Septoplastia  para correção de desvio 88 

0404010024  Amigdalectomia 75 

0404030076  Labioplastia unilateral em dois tempos 74 

0404010350  Timpanoplastia (uni / bilateral) 61 

0404010415  Turbinectomia 60 

0404020321  Rinoplastia para defeitos pós-traumáticos 55 

0404010210  Mastoidectomia radical 43 

0404010121  
Exerese de tumor de vias aéreas superiores, 
face e pescoço. 37 

Fonte: SOUSA & ROSSO (2014)  

Ao analisar o Quadro 7 identificamos as principais cirurgias realizadas pelo subgrupo 

04. Assim, foi definida a inclusão no protocolo das cirurgias relacionadas aos 

procedimentos de amigdalectomia e/ou adenoidectomia.  

Os outros procedimentos não foram selecionados por necessitar de acompanhamento 

especializado e por não representar um número de cirurgias expressivas realizadas 

no ano de 2013 comparado com o procedimento mais realizado. Não foram incluídos 

no protocolo os códigos de septoplastia, labioplastia, timpanoplastia, turbinectomia, 

rinolastia, mastoidectomia e exérese de tumor de vias aéreas, face e pescoço.  

Etapa 6 – Fechamento do Quadro de procedimentos cirúrgicos eletivos da 

PNPCE que o médico da ESF poderá solicitar.  

 

Após análise por subgrupo, foi definido os códigos de procedimentos da PNPCE para 

a criação do protocolo de solicitação de cirurgias eletivas pelos médicos da ESF no 

município de Goiânia de forma pactuada na gestão municipal, ou seja, a proposta é 
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para que não haja no setor de cirurgia eletivas da SMS impedimento para que estes 

profissionais possam solicitar estes procedimentos definidos no Quadro 8.  

Quadro 8 - Procedimentos cirúrgicos eletivos da PNPCE que o médico da ESF 
possa solicitar. 

 Sub Grupo Código Procedimento 

04 - Cirurgias das vias 
aéreas superiores, da face, 
da cabeça e do pescoço. 

04.04.01.001-6 Adenoidectomia 

04.04.01.002-4 Amigdalectomia 

04.04.01.003-2 Amigdalectomia c/ adenoidectomia 

06 - Cirurgias do aparelho 
circulatório 

04.06.02.056-6 
Tratamento cirúrgico de varizes 
(bilateral) 

04.06.02.057-4 
Tratamento cirúrgico de varizes 
(unilateral) 

07 - Cirurgias do aparelho 
digestivo, órgãos anexos e 

parede abdominal. 

04.07.02.028-4 Hemorroidectomia 

04.07.03.002-6 Colecistectomia 

04.07.03.003-4 
Colecistectomia 
videolaparoscópica 

04.07.04.008-0 Hernioplastia incisional 

04.07.04.009-9 Hernioplastia inguinal (bilateral) 

04.07.04.010-2 
Hernioplastia inguinal / crural 
(unilateral) 

04.07.04.011-0 Hernioplastia recidivante 

04.07.04.012-9 Hernioplastia umbilical 

09 - Cirurgias do aparelho 
geniturinário 

04.09.06.010-0 Histerectomia (por via vaginal) 

04.09.06.013-5 Histerectomia total 

Fonte: SOUSA & ROSSO, 2014. 

 

 

Etapa 7 – Avaliação do protocolo. 

O protocolo de solicitação de cirurgias eletivas pelos médicos das unidades da ESF 

no município de Goiânia foi apresentado para profissionais envolvidos no processo de 

trabalho da SMS como médicos da ESF e médicos autorizadores. As sugestões 



Metodologia | 56 

 

apresentadas pelos profissionais foram avaliadas e realizadas as devidas alterações 

necessárias.   

 

 

4.4 - Aspectos éticos. 

Este estudo contempla o processo regulação da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, por meio da Diretoria de Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria no que 

diz respeito à proposta orientadora para a implantação do protocolo de solicitação de 

cirurgias eletivas pelos profissionais médicos da ESF no município de Goiânia.  

Como seu objeto se baseia em fontes de dados secundários originários dos órgãos 

representantes da gestão do SUS já enumerados, não foi submetido à aprovação de 

comitê de ética em pesquisa, mas à carta formal de autorização da Secretaria 

Municipal de Saúde para a realização deste estudo (ANEXO 1). 
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Apresentação 

 
 
O Mestrado Profissional em Saúde Coletiva por meio de sua linha de trabalho e 
comprometido com o Sistema Único de Saúde e com a melhoria da saúde pública. 
Trabalha com a clara intenção de enriquecer o aprendizado dos profissionais 
mestrandos(as) e a compreensão da importância de se unir o campo da pesquisa 
e da prática em torno de um “confronto” construtivista do conhecimento crítico 
voltado a responder questões cruciais do dia a dia demandadas por gestores e 
usuários do SUS. 
 
O presente protocolo é resultado de estudos, instigações, debates e discussões 
que são o ponto de partida e o meio pelo qual o discente pesquisador 
conjuntamente com seu (a) orientador (a) buscam construir respostas para as 
demandas e questionamentos do campo de trabalho. 
 
Esta abordagem visa contribuir para a ampliação de um “novo” tipo de profissional 
dentro da saúde pública em nosso estado. Um profissional capaz de olhar 
cientificamente situações cotidianas muitas vezes repetidas de forma continua e 
não questionadas quanto a sua forma e resultado.   
 
Ao acrescentar elementos de investigação ricamente encontrados no 
comportamento de membros da academia ao profissional conhecedor da prática, 
tem-se a oportunidade de se introduzir um agente catalisador de ideias e soluções 
dentro da equipe de profissionais nos mais variados níveis de atenção e gestão 
em saúde. 
 

Essa abordagem visa contribuir na construção de meios para se executar de 
forma mais eficiente e eficaz os recursos financeiros, nem sempre suficientes, e 
destinados à construção de linhas de cuidado integral, que hoje tem como foco a 
Atenção Primária como porta de entrada. 
 
Este protocolo pretende contribuir no conhecimento e construção dessas redes, 
intervindo na forma como se absorve a demanda de cirurgias eletivas em nossa 
capital. E foi pensado de forma a explanar as etapas do encaminhamento de 
cirurgias eletivas aos colegas profissionais de saúde que trabalham nas Unidades 
Básicas de Saúde ou que compõem Equipes de Saúde da Familiar. 
 
Por se tratar de um produto construído através do diálogo, acreditamos que o 
mesmo deva ser aproveitado preferencialmente em grupo, para compreensão e 
disseminação do conhecimento sobre seus tópicos e esclarecimento de possíveis 
dúvidas. 
 
Com a certeza de que existe muito ainda a ser feito contamos com suas 
contribuições na construção de uma saúde melhor. 
 

Seja bem vindo (a) a nossa equipe. 
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Introdução  

 
Este protocolo busca resumidamente oferecer definições referentes as solicitações 

de cirurgia eletiva pelos médicos da Estratégia Saúde da Família – ESF, 

apresentando o modelo atual além de conceitos, terminologias e as leis federais 

que formam o arcabouço jurídico que suportam as iniciativas realizadas nos 

estados e que se referem a cirurgias eletivas.  

 

É uma iniciativa da Diretoria de Regulação, Avaliação, Controle de Auditoria da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia em conjunto com a Universidade Federal 

de Goiás (UFG), através do mestrado profissionalizante em Saúde Coletiva do 

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC/UFG) da Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação. 

 

Trata-se de um manual técnico e sua elaboração visa contribuir para a construção 

do conhecimento em torno dos procedimentos que antecedem a execução de 

cirurgias eletivas em Goiânia, e se volta especialmente à construção de uma via de 

comunicação entre os profissionais de saúde que trabalham nas Unidades Básicas 

de Saúde que possuem Equipes de Saúde da Família, como gestores, gerentes e 

técnicos envolvidos no processamento das etapas que antecedem a execução de 

cirurgias eletivas no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 

O campo de aplicação dessa proposta como dito previamente envolve a Atenção 

Primária à Saúde e a regulação de procedimentos cirúrgicos eletivos, sugerindo 

um protocolo e também um melhor aproveitamento da rede informatizada de 

regulação em saúde de Goiânia. 

 

Contribuindo assim com a gestão de toda a rede pública de saúde da capital do 

estado, através da inclusão da Atenção Primária à Saúde na captação de usuários 

que venham a necessitar dos procedimentos cirúrgicos que compõem o quadro de 

cirurgias eletivas aqui elencadas.  

 

Os atores envolvidos na produção desse manual esperam que o mesmo seja 

utilizado por profissionais e pessoas envolvidas na multiplicação do conhecimento 

sobre a solicitação de cirurgias eletivas e em capacitações de profissionais que 

lidam de forma direta ou indireta com o processamento desses procedimentos nos 

diferentes níveis de atuação e gestão da rede. 
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Cirurgias eletivas construindo uma política 

 

 

Em 1999, o Ministério da Saúde em parceria com os estados e municípios realizou 

diversos mutirões em cirurgias eletivas, procedimentos eletivos são aqueles cujo 

quadro permite um acompanhamento e a marcação de intervenção cirúrgica sem 

danos maiores ao paciente (SES-MG, 2013).  

Os Mutirões Nacionais de Cirurgias Eletivas cobriam procedimentos de cirurgias de 

catarata, varizes, próstata, retinopatia diabética, e utilizaram recursos do Fundo de 

Ação Estratégica e Compensação (FAEC) para execução das ações, acessados 

por intermédio de portarias que, habilitavam os estados e municípios sob gestão 

plena a executar os mutirões (SES-MG, 2013). 

 

Mas mesmo avançando os mutirões nacionais não atingiram um de seus principais 

objetivos (organização da rede) levando o Ministério da Saúde, por intermédio da 

Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de Atenção 

Especializada/Coordenação de Média Complexidade Ambulatorial 

(MS/SAS/DAE/CGMAC), a instituir a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos 

Eletivos de Média Complexidade (SES-MG, 2013). 

 

Em 2006 ocorreram nas cinco regiões do país as Oficinas Regionais da Política 

Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade por 

iniciativa da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do Departamento de Atenção 

Especializada (DAE), e da Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade 

(CGMACA), integrantes do Ministério da Saúde (MS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006).  

 

As oficinas discutiam a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e 

visavam construir consensos para a apresentação, por parte dos entes federados, 

de Projetos ao Ministério da Saúde que visavam promover a estruturação de redes 

que suportassem os diferentes níveis de atenção e complexidade.  

 

Entende-se como rede de serviços de saúde o conjunto de estabelecimentos de 

saúde que, de forma articulada, busca prover ações em saúde que busquem 

garantir a integralidade do cuidado. Pode-se dizer que o objetivo das redes seja 

garantir a integralidade da atenção e facilitar o acesso aos diversos itinerários 

diagnósticos e terapêuticos, nelas estruturados de acordo com as condições 

nosológicas e grupos sociais prioritários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) 

Protocolo de solicitação de cirurgias eletivas pelos médicos da Estratégia 

Saúde da Família  
2014 



 

 

8 

Neste sentido os procedimentos assistenciais utilizados nestas redes, são 

categorizados quanto ao seu grau de incorporação tecnológica em procedimentos 

de baixa, média e alta complexidade. Sendo que o Ministério da Saúde utiliza, esta 

categorização para denominar os chamados níveis de atenção à saúde, permitindo 

assim uma delineação dos diferentes níveis de complexidade que compõem uma 

rede (MENDES, 2011). 

 

A Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos tem como objetivos 

(CONASS, 2007):  

 

• A estruturação de uma rede de serviços, regionalizada e hierarquizada, que 

permita cuidados integrais à saúde e melhoria do acesso dos pacientes ao 

atendimento especializado de cirurgias eletivas de média complexidade. 

 

• Ampliar a oferta de cirurgias eletivas de média complexidade e reduzir as filas de 

espera para procedimentos eletivos de média complexidade, identificados e 

priorizados pelo gestor. 

 

• Organizar fluxos de referência e contra referência para essa assistência 

(CONASS, 2007). 

 

Em suma no período que sucedeu aos mutirões de Cirurgias Eletivas de Media 

Complexidade, e após as oficinas regionais o Ministério da Saúde buscou 

contemplar projetos que apresentavam uma clara definição das relações e 

mecanismos de integração entre o conjunto de estabelecimentos de saúde, 

existentes em um dado território, cuja organização sistêmica deveria ser pactuada 

com vistas a uma atuação mais cooperativa entre os entes envolvidos (SES-MG, 

2013). 

 

No histórico da saúde os mutirões de cirurgia eletiva acabaram por desencadear 

outras discussões dentro da Política Nacional de Procedimentos Cirúgicos Eletivos, 

tais como o financiamento, a formação das redes e os fatores que poderiam 

interferir na continuidade dos serviços.  Sendo o principal legado a inclusão de um 

leque de mais de 600 procedimentos cirúrgicos eletivos dentro dos mutirões 

ampliando o acesso da população a estes procedimentos (SES-MG, 2013; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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Atenção Primária à Saúde como porta de entrada do sistema 

 

Em 2006 o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Atenção Básica 

através da Portaria nº 648/GM de 28 de Março do mesmo ano. Iniciando o processo 

de redirecionamento do modelo de assistência em saúde praticado no Brasil. 

 

Esta iniciativa desencadeou transformações em diversos campos complementares 

ao ato final de prestar serviços de saúde à população. Forçando o surgimento de 

novos paradigmas de gestão frente aos desafios advindos dessa nova proposta. 

 

A Portaria nº 648/06 GM/MS foi revogado no ano de 2011 devido a publicação da 

Portaria nº 2.488/11 GM/MS que aprova a Política Nacional de Atenção Básica pelo 

MS, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da Atenção 

Primária à Saúde, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde.  

 

Os principais preceitos norteadores da Atenção Primária encontrados são: 

 

 A atenção caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. 

 

 É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, e dirigidas 

a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada 

complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 

saúde de maior frequência e relevância em seu território. 

 

 É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 

cuidado, do vínculo e da continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social.(...). 
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 A Atenção Primária à Saúde tem a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema 

Único de Saúde. 

Vale ressaltar que a validade já reconhecida internacionalmente da Atenção 

Primária que no Brasil recebeu a denominação de Atenção Básica, se confirmou 

também em território nacional.  

 

No entanto essa afirmação não implica em se supor que a Atenção Primária nos 

moldes do SUS seja um modelo completamente implantado. Mas sim em 

reconhecimento a validade dessa proposta, que mesmo em construção vem 

conquistando defensores nos mais diversos níveis de governo e na sociedade. 

 

E é por reconhecer e apoiar a importância de uma Atenção Primária à Saúde 

como ordenadora dos serviços de saúde que a Diretoria de Regulação, 

Avaliação e Controle e Auditoria propõe esta possibilidade de melhoria de 

comunição e organização de serviço na Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia para implantação deste protocolo que pretende facilitar o diálogo entre 

a regulação de cirurgias eletivas e os profissionais que atendem na Estratégia 

Saúde da Família reforçando o papel desta como uma porta de entrada do 

sistema. 
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Legislação de suporte as cirurgias eletivas no SUS 

 

A seguir apresentaremos parte do arcabouço jurídico que autoriza e normatiza o 

financiamento e realização de cirurgias eletivas dentro do SUS. 

 

• PORTARIA Nº 252/GM DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006.  

Redefine a Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média 

Complexidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

• PORTARIA Nº 2.318/GM, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011. 

Redefine a estratégia para a ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos 

Eletivos, que passará a contar com três componentes, com financiamento 

específico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

• PORTARIA Nº 1.340/GM, DE 29 DE JUNHO DE 2012. 

Define a estratégia de aumento do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para os exercícios dos anos de 2012 

e 2013 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 

• PORTARIA Nº 1.557/GM, DE 31 DE JULHO DE 2013. 

Define a estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para os exercícios dos anos de 2013 

e 2014 (MINITÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

• PORTARIA Nº 131/GM, DE 22 DE JANEIRO DE 2014. 

Estabelece a possibilidade de remanejamento de recursos financeiros do 

Componente II para realização de procedimentos de cirurgias eletivas do 

Componente III e dá outras providências (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 
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Alteração da realidade atual 
 

Este protocolo estimula a criações de novas possibilidades de acesso aos 

pacientes atendidos pelos médicos da Estratégia Saúde da Família. Atualmente 

por falta de normativas, definições ou orientações aos profissionais que atuam 

nestas unidades percebe-se uma dificuldade no processo de trabalho entre os 

setores da Secretaria Municipal de Saúde que prejudica o atendimento integral ao 

paciente.   

 

A utilização deste protocolo tem a finalidade de otimizar o atendimento prestado ao 

usuário nos momentos que antecedem a realização do procedimento cirúrgico 

eletivo. Esperamos que o novo protocolo possa: 

 

 Ser de fácil implantação: Apesar de não cobrir todos os procedimentos 

cirúrgicos. A lista proposta comtempla quinze dos vários procedimentos de 

cirurgia eletiva e sua escolha passou pela análise e discussão de técnicos, 

que definiram os principais procedimentos que foram realizados no ano de 

2013.  

 

 Melhorar o conhecimento dos profissionais da Saúde da Família sobre os 

procedimentos de cirurgia eletiva permitindo a ampliação de novas 

possibilidades de conduta profissional prestada para os pacientes de sua 

área de abrangência.  

 

 Monitoramento pelo usuário: o novo modelo prevê que o usuário possa 

acompanhar seu pedido pela internet através do site da prefeitura ou em 

qualquer unidade da Secretaria Municipal de Saúde, desde que esteja em 

posse do número de registro de sua solicitação. 

 

 Redução de Gastos: ao facilitar o acesso ao atendimento cirúrgico eletivo o 

protocolo permite que o usuário tenha a resolução do seu problema de 

saúde mais rápido repercutindo em melhoria da qualidade de vida e redução 

ao afastamento das atividades laborais.  

 

 Melhoria de comunicação: aproximando o profissional da Estratégia da 

Saúde da Família com o Setor de Cirurgia Eletiva da Secretaria  o processo 

de trabalho fica mais claro para todos os envolvidos representando um 

entendimento global da solicitação, autorização e realização dos 

procedimentos cirúrgicos eletivos.  
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Vale ressaltar que no modelo anterior (Anexo 1) o paciente não poderia 

acompanhar o andamento de sua solicitação, e no novo modelo o registro da AIH 

no sistema acontece na unidade solicitante e gera um número de registro que 

será reconhecido no distrito e poderá ser rastreado via WEB, permitindo ao usuário 

realizar os exames de risco cirúrgico (pré-operatório) em tempo hábil para 

utilização pela unidade executante.  

 

Outra mudança simples, mas de efeito substancial no andamento dos processos é 

que todas as exigências que são responsabilidades do paciente podem ser 

averiguadas e cobradas pela equipe da Unidade Básica de Saúde, o que contribui 

para a diminuição de atrasos provenientes de erros em informações, falta de 

documentos e exames. 

 

Outro vantagem é a verificação prévia do preenchimento correto da AIH (Anexo 2) 

pelo profissional solicitante. Condição que pode levar a recusa direta do pedido 

pelo médico autorizador que não consegue avaliar corretamente a solicitação por 

falta de informações nos campos obrigatórios desse documento (Anexo 3). 
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Protocolo de solicitação de cirurgias eletivas pelos médicos da estratégia 

saúde da família. 

 

O protocolo consiste: 

 

1. O médico da ESF passa a solicitar cirurgias eletivas conforme o quadro 

resumo.  

2. A Unidade de Saúde passa a realizar o cadastro da solicitação de cirurgia 

eletiva. 

a) Paciente deve apresentar cópia do RG, comprovante de endereço e 

número do cartão SUS. 

b) Médico deve preencher corretamente a AIH conforme anexo.  

c) Após cadastramento, deve entregar ao usuário o número de registro 

da solicitação da cirurgia eletiva.  

d) O setor de informática da Secretaria deve disponibilizar no sistema 

das Unidades de Saúde o acesso para realizar o cadastramento das 

cirurgias eletivas.  

 

3. A Secretaria Municipal de Saúde deverá disponibilizar no site da instituição 

um ambiente para que o paciente possa acompanhar o seu pedido de 

cirurgia.  

4. Unidades executantes devem realizar no mínimo uma consulta previa para 

orientar o usuário sobre o procedimento que será realizado, conferir a 

documentação apresentada e confirmar a necessidade cirúrgica do 

paciente.  
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Esclarecimentos sobre o protocolo 

 

“A adoção desse protocolo deve ser tomada como um 

desafio, pois implica muitas vezes, em fazer rupturas 

em práticas e crenças internalizadas partindo para a 

competência técnica e politica, [...] para fortalecer o 

SUS” (BEZERRA, CARNEIRO, et al., 2010). 

 

A mudança proposta por este protocolo tem por objetivo básico estreitar o 

dialogo entre o médico da Saúde da Família e o setor de regulação de cirurgias 

eletivas da DRAC. 

 

Garantindo o reconhecimento da autonomia dos profissionais médicos diante 

do setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

No entanto vale ressaltar que os procedimentos cirúrgicos que o médico da 

ESF poderá requisitar rotineiramente, não tem finalidade engessar processos 

de trabalhos das unidades dentro do modelo sugerido no protocolo. 

  

Caso o profissional não se sinta seguro quanto ao seu diagnóstico o mesmo 

poderá solicitar a avaliação do caso por um especialista, neste caso deve ser 

solicitado uma consulta especializado no sistema de consultas especializadas. 

  

Em casos não previstos por este protocolo o profissional médico que concluir 

um diagnóstico para outras cirurgias previstas na Politica Nacional de 

Procedimentos Cirúrgicos Eletivos - PNPCE poderá consultar o Setor de 

Cirurgia da SMS para averiguar a possibilidade de emitir a AIH direta da sua 

Unidade da Saúde da Família. 

 

Assim como o Protocolo de Enfermagem em Atenção a Saúde de Goiás 

lançado em 2010. Este protocolo também se propõe a ser uma ferramenta que 

surge com o intuito de contribuir para a organização de uma das interfaces do 

SUS, as solicitações de procedimentos cirúrgicos eletivos. Ao mesmo tempo 

em que ao ser acionado pelo profissional médico da Saúde da Família, o 

protocolo acaba por afirmar a importância desta dentro do sistema 

contribuindo para o reconhecimento do seu papel como porta de entrada e 

ordenador do sistema. 
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Resultados esperados  

 

 

 Que o médico da Saúde da Família tenha o papel de coordenador do 

cuidado, responsabilizando-o pelo processo de referência e 

acompanhamento do paciente dentro dos níveis de atenção à saúde.  

 

 Que o paciente possa acompanhar o processamento de seu pedido de 

cirurgia desde a sua solicitação na Unidade Básica de Saúde da Família; 

 

 Que todos os pedidos de cirurgia realizados tenham uma AIH preenchida 

corretamente em todos os campos necessários para o seu processamento; 

 

 Que o médico autorizador tenha facilidade em avaliar os pedidos de 

cirurgia eletiva por apresentarem todos os exames complementares que 

forem pré-requisitos necessários para a solicitação da cirurgia conforme 

quadro resumo. 

 

 Que sejam criados novos protocolos semelhantes ao proposto para 

facilitar o trabalho dos profissionais de saúde na requisição de 

procedimentos como consultas e exames. Além de permitir que o usuário 

possa ser informado sobre como acompanhar a espera por uma consulta 

ou procedimento de saúde. 
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Quadro resumo dos códigos procedimentos cirúrgicos que o 

médico da Estratégia Saúde da Família pode solicitar a AIH.  

 

Código Procedimento Pré requisitos 

04.04.01.001-6 ADENOIDECTOMIA Exame de raios x de cavum que 

comprove o diagnóstico e história 

do paciente de tentativa de 

tratamento clínico sem melhora. 

04.04.01.002-4 AMIGDALECTOMIA Exame físico e história do 

paciente de tentativa de 

tratamento clínico sem melhora. 

04.04.01.003-2 AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA Exame de raios x de cavum que 

comprove o diagnóstico e história 

do paciente de tentativa de 

tratamento clínico sem melhora. 

04.06.02.056-6 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES 

(BILATERAL) História clinica e Ultra sonografia 

doppler colorido de vasos 04.06.02.057-4 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES 

(UNILATERAL) 

04.07.02.028-4 HEMORROIDECTOMIA História clínica e exame físico 

04.07.03.002-6 COLECISTECTOMIA 
História clinica e Ultra sonografia 

de abdome superior. 
04.07.03.003-4 COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 

04.07.04.008-0 HERNIOPLASTIA INCISIONAL História clínica e exame físico 

04.07.04.009-9 HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) História clínica e exame físico 

04.07.04.010-2 HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL 

(UNILATERAL) 

História clínica e exame físico 

04.07.04.011-0 HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE História clínica e exame físico 

04.07.04.012-9 HERNIOPLASTIA UMBILICAL História clínica e exame físico 

04.09.06.010-0 HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL) História clinica e Ultra sonografia 

transvaginal 04.09.06.013-5 HISTERECTOMIA TOTAL 
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ANEXO - 1 

 

Fluxograma  anterior de solicitação  de cirurgias eletivas. 
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ANEXO - 3  

A Autorização de Internação Hospitalar – AIH  
 

Por ser o principal documento de comunicação entre o médico solicitante e o médico 

regulador a AIH necessita do preenchimento legível e obrigatório dos seguintes 

campos:  

 

Campo 1: nome do estabelecimento solicitante 

Campo 2: CNES 

Campo 5: nome do paciente 

Campo 7: Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) 

Campo 8: Data de nascimento 

Campo 9: Sexo 

Campo 10: Raça/Cor 

Campo 11: Nome da mãe 

Campo 12: Telefone de contato 

Campo 13: Nome do responsável 

Campo 14: Telefone de contato 

Campo 15: Endereço 

Campo 16: Município de residência 

Campo 18: UF 

Campo 20: Principais sinais e sintomas clínicos 

Campo 21: Condições que justificam a internação 

Campo 22: Principais resultados de provas diagnósticas 

Campo 23: Diagnóstico inicial 

Campo 24: CID10 principal 

Campo 27 Descrição do procedimento solicitado 

Campo 28: Código do procedimento (VER TABELA) 

Campo 31: Documento 

Campo 32: Número de documento do profissional solicitante 

Campo 33: Nome do profissional solicitante 

Campo 34: data da solicitação 

Campo 35: Assinatura e carimbo (registro do conselho) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O protocolo de solicitação de cirurgias eletivas pelo médico da ESF é um mecanismo 

de fortalecer a APS ao poder disponibilizar uma nova possibilidade de acesso aos 

pacientes atendidos. O protocolo não tem intuito de criar regras e engessar o 

atendimento prestado.  

A iniciativa permite a organização de serviços, criação de comunicação entre os níveis 

de atenção e racionalidade no uso das ferramentas que já existiam, mas não eram 

utilizadas. Outra vantagem deste material é agilizar o acesso do paciente aos serviços 

de referência em cirurgia eletiva diminuindo o tempo de espera para realizar um 

procedimento cirúrgico eletivo.  

A definição dos códigos de procedimentos cirúrgicos da PNPCE foi realizada levando 

em consideração a capacidade de a rede assistencial absorver as principais 

demandas. Não adiantaria inserir inúmeros códigos de procedimento no protocolo 

sendo que poucos procedimentos são responsáveis pela maioria das cirurgias 

realizadas.  

Este projeto de intervenção deverá ser avaliado e monitorado periodicamente, pois 

após delimitar opções de solicitação de cirurgias eletivas poderá ocorrer a 

necessidade de treinamento com as equipes médicas a respeitos das patologias 

envolvidas no protocolo. A avaliação é necessária inclusive para ampliar ou diminuir 

os códigos de procedimentos eletivos definidos no protocolo.  
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