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Projeto Complexo Regulador
GERINT – Gerenciamento de Internações



Antecedentes

 Cidades Inteligentes no Brasil

 Brasil – maior país da América Latina, 8,5 milhões de km2, 47% do continente, população de 208.4 milhões, 5570 
municípios; 5a maior população, 9o maior PIB            

É o país com a maior desigualdade no mundo!

 Desafio para as cidades: 

 Garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde para toda a população

 Recursos limitados, procedimentos de alta complexidade e uma rede complexa de provedores públicos e privados

 O Serviço Público de Saúde

 Combinação de organizações públicas e privadas construída ao longo do século XX

 Constituição de 1988 – Saúde é direito do cidadão e dever do Estado

 SUS – coordenação e execução de políticas para assegurar acesso universal e igualitário aos procedimentos e serviços para 
promover, proteger e recuperar a saúde dos cidadãos.



Antecedentes

 Pressão sobre o SUS

 Mudanças no perfil demográfico e epidemiológico da população

 Crise econômica

 Urbanização crescente

 Técnicas mais sofisticadas de diagnóstico e tratamento

 Necessidade de estabelecer processos de regulação para mediar pressões entre oferta e demanda

 Regulação

 Início dos 90 – publicação de normas (responsabilidades, transferência de fundos, conselhos representativos e comitês gestores

 2006 – novo “pacto da saúde” - Melhor definição de responsabilidades institucionais; processo decisório com participação de maior diversidade
de atores; comprometimento dos três níveis de governo

 2008 – Criação do Complexo Regulador
 Gerenciar ocupação dos leitos hospitalares e as agendas das unidades de saúde
 Autorizar o faturamento de serviços
 Controlar os limites físicos e financeiros contratualizados
 Estabelecer e executar os critérios de classificação de riscos, etc.



Antecedentes

 Três dimensões (universalidade e igualdade)

 Sistemas de saúde

 Serviços de saúde

 Acesso aos serviços

 Organizar, controlar, gerenciar e priorizar o acesso e o fluxo dos serviços no SUS

 Envolve a regulação médica de cuidados pré-hospitalares e hospitalares nas emergências, o controle de 
leitos disponíveis, agendamento de consultas e procedimentos especializados

 Também inclui – padronização de procedimentos por meio de protocolos, estabelecimento de 
referências locais e regionais

 Município é responsável por operacionalizar a regulação no seu território

 O Projeto do Complexo Regulador de Porto Alegre é uma iniciativa classificada no contexto das Smart 
Cities, nas dimensões de Governança e Qualidade de Vida.



Prêmios e Livro



O Projeto GERINT
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• Protocolos de acesso
• Contratos com prestador
• PPI
• Regionalização
• Fila de espera com 
prioridade

• Referência para o serviço 
que melhor atende às 
necessidades do paciente
• Contra-referência

Centrais 
comunicam-
se entre si



Composição da Rede de Atenção à Saúde no RS

 497 municípios

 307 hospitais e 111 serviços de pronto-atendimento (urgências)

 Em Porto Alegre são 29 hospitais e 4 serviços de pronto-atendimento 
(urgências)

 O total de leitos no estado é de 30.151, destes 20.641 são ofertados para o 
Sistema Único de Saúde (SUS)

 Em Porto Alegre são em torno de 5.000 leitos SUS

 O RS possui uma população de 10.693.929 habitantes (Censo BGE 2010) e 
Porto Alegre de 1.479.101

 Estima-se que 71% da população brasileira utiliza o SUS

Rio Grande do Sul

Fonte: https://saude.rs.gov.br/regioes-de-saude

https://saude.rs.gov.br/regioes-de-saude


Como operacionalizar a Regulação?

 Protocolos de acesso (priorização e classificação 
de risco)

 Padronização e compartilhamento da 
informação

 Informação da oferta de serviços (capacidade 
ofertada)
 Consultas

 Exames

 Leitos

 Regionalização

 Acompanhamento da demanda



Histórico

 Início do projeto em 2014 com a criação de um grupo de trabalho entre SMS e Procempa

 Desenho dos processos do Complexo Regulador de Porto Alegre

 Definição dos módulos do Sistema

 GERCON Consultas Especializadas

 GERCON Exames

 GERINT

 GERPAC

 Definição da prioridade de especificação e desenvolvimento

 Em 2015, entrada da equipe da Secretaria Estadual de Saúde no grupo de trabalho do projeto



Trabalho

 Definição do Escopo

 Levantamento dos requisitos do sistema

 Desenho dos processos

 Gerenciamento da Central

 Regulação

 Monitoramento dos leitos

 Monitoramento das necessidades

 Definição das principais funcionalidades e regras do sistema



Project Model Canvas



Pontos de atenção/riscos

 Contratos:

 Teto físico/financeiro: por prestador, procedimento, 
complexidade/financiamento

 Garantia do processo de integração

 Referências pactuadas 

 Negociação com SES-RS



Fluxos



Planejamento do desenvolvimento



Planejamento

 Elaboração de cronograma de trabalho de acordo com a metodologia de desenvolvimento 

Procempa

 Entregas parciais

 Ciclos de desenvolvimento de 2 a 4 semanas

 Testes e homologação

 Elaboração de plano de implantação

 Teste das rotinas de interoperação (compartilhamento de informações) com outros sistemas

 Treinamentos

 Operação piloto do sistema

 Implantação definitiva



Cronograma



Validações com o cliente

Cada passo de maior 
importância no sistema 
foi validado com o cliente



Arquitetura e Tecnologia

• Frontend:
 HTML 5, Javascript e CSS 3
 O controle das telas e o acesso aos serviços do backend

são desenvolvidos usando o AngularJS, versão 1.3
• Backend:

• Java 7, na plataforma JEE7
• Servidor de aplicação WildFly 10
• Acessado através de webservices disponíveis na 

camada REST
• Camada de negócios desenvolvida em EJB 3
• Acesso ao banco de dados usando o Hibernate 4

• Banco de dados Oracle 10g
• Autenticação dos usuários através do Keycloak

BD

Aplicação

Cliente

API RESTful



Interoperabilidade
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Objetivos

 Acompanhamento da ocupação de leitos nos hospitais SUS de Porto Alegre

 Qualificação da informação do estado de saúde do paciente, através de dados dos sinais vitais, 
classificação de risco da instituição, sinais e sintomas, diagnósticos e perguntas específicas para 
cada tipo de leito solicitado

 Aprimoramento do trabalho do profissional regulador na busca da melhor assistência ao paciente

 Registro de troca mensagens entre a Central de Regulação e as equipes de regulação interna dos 
hospitais

 Avaliar a referência de atendimento do paciente através do cadastramento das referências 
estaduais pactuadas (PPI)



Características

 Alta disponibilidade

 Aspectos de segurança que permitam a criação de perfis de acesso com as devidas 

permissões de visualização e alteração de informações no sistema

 Rastreabilidade e auditoria da informação

 Serviços de integração disponibilizados para unidades executantes e solicitantes

 Integração com o sistema Gercon – Gerenciamento de Consultas Especializadas para 

validação da regulação ambulatorial

 Integração com o CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

 Integração com o SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos



Características

 Identificação do paciente através do Cartão Nacional de Saúde

 Configuração de mais de uma Central de Regulação

 Transferência ou compartilhamento de solicitações entre a Central Municipal e Estadual

 Encaminhamento aos hospitais e troca de mensagens entre a Central de Regulação e 

regulação interna dos hospitais para avaliação dos casos

 Informações detalhadas dos sinais vitais e principais sinais e sintomas do paciente

 Perguntas específicas por tipo de leito para qualificar a solicitações de internação

 Classificação de gravidade através do protocolo MEWS

 Classificação de prioridade da Regulação

 Critérios de regulação que determinam se uma solicitação será regulada ou não

 Mapa de leitos atualizado por hospital

 BI para disponibilização das informações gerenciais



Mapa de Leitos por Hospital



Mapa de Leitos por tipo de leito



Mapa de Leitos individual 



Fatores críticos de sucesso

 Stakeholders comprometidos

 Equipe (Procempa e Cliente) com o conhecimento necessário

 Mapeamento dos processos

 Conversa com os parceiros envolvidos (hospitais)

 Entregas sucessivas



Investimentos

 Infraestrutura existente na Procempa

 Licenças de Oracle 10g adquiridas em 2010

 O projeto utilizou em torno de 17.500 horas dos técnicos da Procempa, totalizando 
R$ 2.765.000,00



Resultados

 Todas as solicitações de internação para hospitais de Porto Alegre são cadastradas no GERINT

 Mapa de leitos de Porto Alegre em tempo real

 A qualidade da informação e a possibilidade de compartilhamento de solicitações entre a 
Centrais, fazem com que a busca pelo leito seja mais efetiva e garanta que o paciente seja 
encaminhado para o serviço que melhor atende suas necessidades

 A troca de mensagens entre reguladores e médicos dos hospitais melhora o entendimento do 
caso e avaliação das condições do paciente  

 Aumento de 70% de internações reguladas pela Equipe de Regulação Hospitalar da SMS

 100% das contas pagas têm o registro da internação via GERINT (aumento de 180%)



Resultados

Monitoramento do volume de solicitações por tipo de leito, especialidade, idade 
...e do tempo de resposta para acesso à internação



Resultados

Solicitações autorizadas 
– média de tempo de 
autorização

Solicitações cadastradas 
por tipo do solicitante

Solicitações cadastradas 
por origem do paciente



Parceria Estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre

https://saude.rs.gov.br/saude-vai-gerenciar-internacoes-hospitalares-em-tempo-real

https://saude.rs.gov.br/saude-vai-gerenciar-internacoes-hospitalares-em-tempo-real


Próximo desafio – Prontuário Eletrônico do Cidadão

 Agrega informações de diversos sistemas

 GERINT – internações

 GERCON - consultas especializadas e exames

 GERPAC – procedimentos de ambulatoriais de alta complexidade

 DIS - dispensações de medicamentos das farmácias municipais

 ESUS – atendimentos nas unidades de saúde

 SIHO – atendimentos nos pronto-atendimentos municipais, HPS e HMIPV

 Desafio

 Buscar e integrar todo o histórico de saúde de uma pessoa, apresentando de modo sucinto e claro ao 
próprio cidadão e aos profissionais de saúde

 Garantir a segurança, confiabilidade e rastreabilidade do acesso à informação

 Processo de integração entre os diversos sistemas que atendem os serviços de saúde da cidade é 
imprescindível para o sucesso desta iniciativa
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Prontuário do Cidadão
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