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Apoio matricial Ha NASF na cidade de São Paulo apoiando as ESF de forma regionalizada. Constituido
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por equipe multiprofissional com dificuldade de manutenção de profissionais na
periferia da cidade.
Os serviços universitários não temregulação especifica, assim como a maioria dos
hospitais de alta complexidade de gestão estadual.

Há duas centrais gerais de regulação do acesso/complexos reguladores, uma
municipal que utiliza o sistema SIGA para agendamento e uma estadual que usa o
sistema CROSS para agendamento. Do ponto de vista municipal há centrais regionais
em todas as coordenadorias assim como algumas das agendas estão descentralizadas
ao nível das unidades.

