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CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente Nota Técnica objetiva informar sobre
a organização do Programa Plantão Cirurgias
24h.
O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da
Saúde do Estado (Sesa), lançou o Programa
Plantão Cirurgias 24h, um esforço concentrado
para beneficiar cearenses das cinco Regiões de
Saúde e diminuir a fila de espera do Sistema
Único de Saúde (SUS).
A atual situação epidemiológica do estado do

Ceará, de queda e estabilidade de internações e
mortalidade em relação à Covid-19, bem como o
novo cenário de agudização de doenças crônicas
coexistindo com a Covid-19, e a crescente
demanda reprimida de cirurgias eletivas devido a
pandemia, têm sido fatores primordiais para a
retomada

da

realização

de

procedimentos

eletivos.
O Programa possui duas frentes coordenadas,
uma com a retomada das cirurgias nos hospitais
da Rede Sesa e a outra pela contratação de
entidades

privadas

chamamento público.

ou

filantrópicas,

via

FILAS ELETIVAS CIRÚRGICAS DOS HOSPITAIS DA REDE SESA

As filas são judicializadas e devem obedecer ao regramento definido e aprovado pela Justiça
Federal na Nota técnica Nº 01, de 14/10/2020, que dispõe sobre o Fluxo de Acesso às
Cirurgias Eletivas no Estado do Ceará.
Após avaliação do médico especialista que realizará a cirurgia, bem como a confirmação da
necessidade e do procedimento cirúrgico a ser realizado, o paciente deverá ser inserido na
fila de espera, que é definida de acordo com o procedimento.
Com a inserção do paciente na fila, sua posição será definida.

OPERACIONALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS

As filas eletivas cirúrgicas dos procedimentos contratualizados serão qualificadas após a fase
de contratualização dos prestadores filantrópicos e privados.
Essa qualificação se dará por meio das ferramentas disponíveis nas seguintes plataformas:
Saúde Digital: digital.saude.ce.gov.br
Ceará APP: https://digital.saude.ce.gov.br/fila-eletiva/#/
O paciente poderá atualizar seus dados cadastrais e confirmar se ainda aguarda pela
realização da cirurgia.
Desta forma, a equipe da Sala de Situação da Coordenadoria de Regulação e Controle do
Sistema de Saúde - CORAC/Sesa localizará com mais facilidade aqueles que aguardam por
cirurgia.
Após localização do paciente, ainda que o mesmo esteja na fila eletiva cirúrgica, passará por

uma nova avaliação em consulta com o cirurgião do hospital que executará o procedimento,
respeitando-se a ordem das filas.
Os procedimentos não contemplados no chamamento público terão celeridade nas unidades
hospitalares da Rede Sesa, como forma de aumentar o acesso e dar agilidade as filas eletivas
cirúrgicas.

FILAS

AMBULATORIAIS

DO

SISTEMA

ESTADUAL

DE

REGULAÇÃO (FASTMEDIC) COM POTENCIAL PARA CIRURGIAS

As solicitações de consultas médicas especializadas inseridas na Central de Procedimentos do
Sistema Estadual de Regulação (FastMedic) permanecem seguindo o fluxo de rotina e
explicitado no anexo I.
A equipe de especialistas do Telessaude/Sesa terá a responsabilidade de avaliar a fila de

consultas ambulatoriais e identificar, conforme o rol de procedimentos contratualizados, os
pacientes que possuem perfil, com encaminhamento médico e exames que comprovem a
necessidade cirúrgica contemplada no Plantão Cirurgias 24 horas.

EM RELAÇÃO AOS PACIENTES QUE ESTÃO NAS FILAS ELETIVAS
CIRÚRGICAS DOS MUNICÍPIOS

Os municípios serão responsáveis por avaliar quais pacientes permanecem na rede municipal
para a realização de cirurgias conforme a Política de Incentivos Hospitalar e quais serão
inseridos através da Central de Procedimentos do sistema de regulação estadual (FastMedic),
que seguirão o fluxo conforme anexo I.
Os municípios também serão responsáveis pelo acompanhamento no sistema (FastMedic) do
agendamento das consultas especializadas para avaliação cirúrgica, garantindo o transporte
sanitário, evitando o não comparecimento, pois o paciente só se encontrará em uma Fila
Eletiva Cirúrgica após a consulta com o cirurgião especialista da Unidade hospitalar que irá
realizar a cirurgia.

INFORMAÇÕES
(85) 3219-9366 / (85) 3219-8287 / (85) 3219-6073
plantaocirurgia24horas@gmail.com

Plantão Cirurgias 24h Sesa

ANEXO I: FLUXO DA FILA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA

Coordenadoria de Regulação e Controle
do Sistema de Saúde - CORAC
Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema. CEP 60.060-440
www.saude.ce.gov.br

