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Roteiro para elaboração do Plano Estadual de Redução de 

Filas de Cirurgias Eletivas. 
 

A Portaria GM/MS nº 90, de 3 de fevereiro de 2023, instituiu o Programa Nacional de 
Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas 
Especializadas no âmbito do SUS. 

 
O objetivo deste programa é organizar e ampliar o acesso às cirurgias, exames e 
consultas na atenção especializada, priorizando a demanda reprimida identificada pelos 
gestores. 
 
O Programa será executado em fases, sendo que neste primeiro momento estão sendo 
priorizados os procedimentos cirúrgicos eletivos para o ano de 2023. 
 
Para a adesão dos gestores ao Programa, é necessária a elaboração do Plano Estadual 
de Redução das Filas, que deverá ser pactuado e aprovado na Comissão Intergestores 
Bipartite/CIB e ou Colegiado de Gestão do Distrito Federal. 
 
O estado, em comum acordo com os municípios, deverá compor o Plano Estadual de 
acordo com a realidade loco-regional considerando a heterogeneidade das 
necessidades de acesso da população.  
 
O Plano Estadual de Redução das Filas será elaborado por meio do formulário eletrônico 
disponível no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) e 
enviado ao Ministério da Saúde para análise e aprovação pelo Departamento de 
Regulação Assistencial e Controle (DRAC/SAES/MS). 
 
Os Planos serão analisados e aprovados pelo DRAC/SAES antes da liberação da primeira 
parcela do recurso financeiro previsto e a equipe responsável da SAES poderá entrar em 
contato com o estado para eventuais esclarecimentos e ajustes. 

 
Passos para preenchimento do Plano Estadual de Redução das Filas no SAIPS: 

 
Passo 1 – Identificação  
Nome do Estado: 
Nome completo do responsável pelo cadastro: 
Cargo: 
Telefone: 
E-mail:  

 
Passo 2 – Informar o número da Resolução CIB ou Colegiado de Gestão do DF   
aprovando o plano e anexar ao Sistema. 
 
Passo 3 - Descreva a situação atual em relação às cirurgias eletivas no estado e 
municípios partícipes do Plano, apontando as principais necessidades da população do 
território e da atual capacidade do estado para ofertar esses procedimentos. 
 
Passo 4 – Os quesitos a serem respondidos, deverão refletir a realidade local quanto aos 
desafios e avanços encontrados pelos gestores nas estratégias utilizadas anteriormente 
a este Programa, para a realização de cirurgias eletivas. 
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Passo 5 – Descreva as estratégias a serem iniciadas, a partir da aprovação deste Plano 
Estadual, para ampliação da capacidade atual do estado e dos municípios na realização 
de cirurgias eletivas e na gestão das filas de espera existentes, a fim de cumprir as metas 
propostas. 
 
Passo 6 - Descreva as ações de regulação assistencial implantadas que incidem sobre as 
filas de cirurgias eletivas, detalhando como se articulam estado e municípios para 
efetivar as referências intermunicipais, e como estão organizadas as estruturas de 
regulação que atuam na gestão das filas cirúrgicas. 
 
Passo 7 -  Faça Download da Planilha Plano de Atendimento (em cumprimento do Art. 
6º da Portaria GM MS 90/2023) - Disponível em:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/saips/manuais-gerais-do-sistema-
saips 
 

Localize o subtítulo Departamento de Regulação, Avaliação e Controle - DRAC 
 
No cabeçalho de cada planilha (aba), os campos possuem orientação especificas de 
preenchimento, que em suma, correspondem a:  
 
Aba 1 (Planilha Identificação da Fila na UF) - quantidade de pessoas nas filas de cirurgias 
eletivas prioritárias, por procedimento cirúrgico (principal), informando o percentual de 
redução (meta) e prazo. A quantidade será calculada automaticamente - Fila x meta. 
Considere, neste plano, apenas as filas existentes até 31/12/2022. 
Aba 2 (Planilha Identificação CNES e Procedimentos) lista de serviços de saúde 
envolvidos na execução do Plano Estadual de Redução de Filas, informando a natureza 
jurídica, a gestão e a existência de contrato, assim como os procedimentos que serão 
executados por Estabelecimento –  
Aba 3 (Planilha Execução)- recurso financeiro global para a UF (o limite corresponde ao 
valor previsto na Portaria GM n. 90/2023, que regulamenta o Programa). Caso o valor 
total informado ultrapassar o teto previsto na Portaria, o Plano deverá ser ajustado para 
viabilizar a aprovação) + a distribuição do recurso entre estado e municípios + o 
cronograma de execução mensal do recurso. 
 
Passo 8 -  Faça Download da Planilha de Monitoramento (em cumprimento do Art. 7º 
da Portaria GM MS 90/2023) - Disponível em:  
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/saips/manuais-gerais-do-sistema-
saips 
 

Localize o subtítulo Departamento de Regulação, Avaliação e Controle - DRAC 
 
Passo 9 – O DRAC/SAES/MS disponibilizará por telefone ou e-mail um profissional 
técnico capacitado para prestar todas as orientações de apoio ao gestor estadual na 
conclusão do Plano Estadual; 
 
Passo 10 – Realize Upload das duas planilhas (ATENDIMENTO e MONITORAMENTO) no 
SAIPS. 
 
Passo 11 – Aguarde aprovação pelo DRAC/SAES/MS 

 

 
Informações complementares que se fizerem necessárias podem ser requisitadas pelo e-mail: 
eletivas.drac@saude.gov.br  

Ou pelos telefones:  0xx61 – 3315 5870  / 3315 5872 / 3315 5873 / 3315 5874 / 3315 5875 


