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TUTORIAL BÁSICO DO SISREG III – PERFIL COORDENADOR

Serão apresentados alguns tutoriais de acesso ao sistema SISREG III com o perfil “COORDENADOR DE
UNIDADE”:

Algumas  informações  em  telas  extraídas  do  sistema  foram  suprimidas  em  razão  de  constar  dados
pessoais.

As formas de contato com a Coordenação do Complexo Regulador se encontram ao fim do documento.
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ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE UNIDADE

O  Coordenador  de  Unidade  é  o  operador  que  pode  cadastrar  novos  operadores  para  sua  unidade,
cadastrar  escalas  de  seus  profissionais  (quando vinculado à  unidade executante)  e  realizar  vários  tipos  de
consultas.

Tendo em vista  a  implantação do Sistema Nacional  de  Regulação –  SISREG no município  de Ponta
Grossa/PR, o processo de descentralização e operacionalização do sistema e novas atribuições a Central de
Marcação de Consultas da FMS-PG integradas ao Complexo Regulador da FMS-PG, este tópico traz informações
sobre  as  responsabilidades  dos  Coordenadores  dos  Estabelecimentos  Executantes  quanto  à  utilização  do
SISREG.

1.1) TRANSFERÊNCIAS DE AGENDAS

A solicitação da transferência de agendas deverá ser formalizada por e-mail à Gerência de Controle e
Avaliação que realizará a transferência, informando o motivo, nova data de atendimento, informar o procedimento
(inicial e ou retorno).

Se atentar  que na data  do reagendamento  (transferência)  não deve constar  agendamento (s),  pois  o
sistema realiza a soma das vagas transferidas com as vagas do dia que foram transferidas.

É  de  responsabilidade  do  Estabelecimento  Executante  comunicar  aos  pacientes  a  nova  data  do
agendamento da consulta, bem como, se necessário a retirada da nova Guia de Solicitação na Unidade de Saúde
solicitante, pois o sistema gera uma nova guia onde consta a data do reagendamento, mas mantém a Chave de
Confirmação do primeiro agendamento. 

O Estabelecimento Executante deverá comunicar às unidades de saúde (solicitantes) sobre a transferência
de agenda via e-mail.

Nos casos em que o Estabelecimento Executante não conseguir  contato com o paciente, este deverá
comunicar a unidade de saúde (solicitante), a qual fará nova tentativa para localizar o paciente.

1.2) LIBERAÇÃO DE LOGIN E SENHA

Inicialmente,  para  qualquer  procedimento  deste  item (seja  por  processo  SEI  ou  por  e-mail),  deverão
constar as seguintes informações preenchidas no seu corpo de texto:

Nome do Estabelecimento de Saúde:

Nome do operador/profissional:

CPF:

E-mail:

Telefone:

Especialidade

- Caso seja necessária a CRIAÇÃO de LOGINS E SENHAS de acesso SISREG:
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•  Servidores  UBS:  entrar  em  contato  com  a  Atenção  Primária  /  Departamento  de  Odontologia,  que

solicitarão a criação de Login e Senha ao GCA via SEI. 

•  Servidores  de  outros  Estabelecimentos  de  Saúde:  entrar  em  contato  com  o  Coordenador  do

Estabelecimento de Saúde, pois eles possuem acesso para criação de logins e senhas para os perfis Solicitante e

Executante.

Para controle de acesso ao sistema após a criação de Login e Senha, o Coordenador deve enviar ao GCA,

via SISTEMA SEI, os dados do perfil CRIADO (Nome Completo e Login do Usuário).

Para criação de Login e Senha com PERFIL DE COORDENADOR, a solicitação deve ser feita ao GCA via

SISTEMA SEI pela chefia imediata.

• Estabelecimentos de Saúde Terceirizados (EXECUTANTE): Para criação de Login e Senha com PERFIL

DE COORDENADOR, a solicitação deve ser feita ao GCA via E-MAIL pela chefia imediata.

- Caso seja necessária a ALTERAÇÃO de SENHAS de acesso SISREG:

• Servidores UBS: Favor enviar e-mail ao GCA com os dados do usuário.

•  Servidores  de  outros  Estabelecimentos  de  Saúde:  entrar  em  contato  com  o  Coordenador  do

Estabelecimento de Saúde, pois eles possuem acesso para alteração de senhas. 

• Coordenadores de Estabelecimentos de Saúde Próprios e/ou Terceirizados: Para alteração da senha com

PERFIL DE COORDENADOR, a solicitação deve ser feita ao GCA via E-MAIL pelo usuário. 

- Caso seja necessária a ALTERAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO NO SISREG:

•  Servidores  UBS:  entrar  em  contato  com  a  Atenção  Primária  /  Departamento  de  Odontologia,  que

solicitarão a alteração de local ao GCA via SEI. 

•  Servidores  de  outros  Estabelecimentos  de  Saúde:  entrar  em  contato  com  o  Coordenador  do

Estabelecimento de Saúde, o qual solicitará a alteração ao Setor de Controle e Avaliação via SEI. 

- Caso seja necessária a DESATIVAÇÃO do LOGIN e SENHA do usuário:

• Servidores UBS: A Atenção Primária / Departamento de Odontologia deverão solicitar via SISTEMA SEI

ao GCA, informando os dados do usuário DESATIVADO (Nome Completo, Login, perfil e a UBS).

• Servidores de outros Estabelecimentos de Saúde: Após desativação do LOGIN e SENHA, o Coordenador

deve enviar ao GCA, via SISTEMA SEI, os dados do usuário DESATIVADO (Nome Completo, Login, perfil e o

Estabelecimento).

•  Estabelecimentos  de Saúde Terceirizados  (EXECUTANTE):  o  Coordenador do estabelecimento deve

entrar em contato com o GCA via e-mail, informando dados do usuário DESATIVADO (Nome Completo, Login,

perfil e o Estabelecimento).

ATENÇÃO: OS LOGINS NÃO DEVEM SER EXCLUÍDOS, SOMENTE DESATIVADOS!
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TERMINOLOGIA PADRÃO

Médico MED

Administrativo ADM

Odontólogos DEN

Enfermeiro ENF

Fisioterapeuta FIS

Nutricionista NUT

Prof. Educação Física EDFIS

Psicólogo PSIC

Auxiliar de Saúde Bucal ABS

Técnico de Saúde Bucal TSB

Auxiliar de Enfermagem AUXENF

Técnico de Enfermagem TECENF

Estagiário EST

Fonoaudiologia FON

Farmacêutico FAR

Assistente Social ASS

Musicoterapeuta MUS

* Caso seja uma nomenclatura diferente das acima citadas, favor entrar em contato com a gerência de Controle e
Avaliação.

1.3) CADASTRO DO PROFISSIONAL SOLICITANTE NO SISREG 

O CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) do estabelecimento de saúde, deverá estar
atualizado junto  ao Datasus  para  que o  profissional  possa constar  na  Lista  de Profissionais  Solicitantes  do
Estabelecimento - SISREG com CBO (Código Brasileiro de Ocupação) da especialidade cadastrada.

Caso o profissional já esteja operando o SISREG no estabelecimento de saúde e seu nome ainda não
aparece  como profissional  solicitante,  faz-se  necessário  selecionar  a  opção PROFISSIONAL NÃO LISTADO
( última opção), digitando seu nome no campo correspondente.

Está opção também deve ser utilizada para o profissional que não tenha o cadastro no CNES e esteja
operando o SISREG no estabelecimento de saúde em virtude de substituir outro temporariamente.

Obs: Informamos que para cada estabelecimento (CNES), que o profissional atue, seja como solicitante ou
executante no SISREG, o mesmo deverá possuir um login.

1.4) AFASTAMENTO DO PROFISSIONAL OU AFASTAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE NO
SISREG

Nos casos de afastamento:  Estabelecimento e ou do Profissional  os Coordenadores devem inserir  no
SISREG e comunicar à Gerência de Controle e Avaliação por meio de e-mail, informando período e motivo, para
que seja repassado ao profissional regulador da especialidade. 
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No caso do afastamento do profissional por apenas em um período do dia, ou determinado horário, basta
alimentar o sistema com as informações necessárias para bloquear as vagas ofertadas para o período. 

Caso constem no SISREG agendamentos para o período de afastamento, a unidade deverá inicialmente
proceder à transferência de agenda das iniciais e retornos ou cancelar os retornos (não regulados), reagendando-
os para outra data e transferir as iniciais (reguladas).

OBS  :  É  de  responsabilidades  dos  Coordenadores  dos  estabelecimentos  executantes   inserirem  no
SISREG , todos os afastamentos antecipadamente referente ao profissional e/ou ao estabelecimento, referente as
Férias, Pontos Facultativos, Congressos, etc. Desta forma evitará possíveis agendamentos para o período do
afastamento.

Os  feriados  oficiais  nacionais  e  municipais  são  inseridos  no  SISREG  pela  Gerência  de  Controle  e
Avaliação.

1.5) INSERÇÃO DE ESCALAS

O profissional  que  atua  no  estabelecimento  executante  deverá  estar  cadastrado  no  CNES (Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde), com CBO (Código Brasileiro de Ocupação) da especialidade desejada,
para  que  possa  ter  uma  escala  em seu  nome  no  SISREG,  caso  contrário  não  será  possível  realizar  esta
operação.

Observações: 

 A  necessidade  de  cadastramento  ou  atualização  no  CNES  de  qualquer  dado  referente  ao
estabelecimento ou ao profissional e CBO se deve ao fato de que o SISREG importa dados da base nacional do
SCNES.

 

 Sendo assim,  qualquer  alteração em relação ao endereço,  telefone,  e-mail  do  estabelecimento  ou
mudança de profissional,  deverá  ser  realizada primeiramente  no CNES,  através  da Gerência  de Controle  e
Avaliação e ou 3ª Regional de Saúde e posteriormente será realizada a importação no SISREG.

 O Coordenador  para  criar  escala  de  procedimento  Regulado,  deverá  utilizar  a  vaga  de  Reserva,
ordenando a vaga no sistema para habilitar o preenchimento conforme orientação na página 8, após realizada a
inserção entrar em contato via e-mail com o controle e avaliação para ativação da escala.

 Para os procedimentos não Regulados, o sistema permite para o perfil Coordenador a inserção das
informações na criação da escala para vaga de 1ª vez. O Coordenador deverá enviar via e-mail solicitação ao
Controle e Avaliação para ativá-la, anexando modelo de escala preenchido, caso seja necessário será entrado em
contato via telefone ou solicitado a presença do Coordenador no local.

1.6) ALTERAÇÃO NO TETO DE VAGAS OFERTADAS

Em  caso  de  alteração  na  quantidade  de  vagas  ofertadas  para  um  determinado  procedimento,  o
coordenador do estabelecimento executante deverá informar à Gerência de Controle e Avaliação, por e-mail o
novo teto mensal do procedimento para parametrização do sistema, bem como a partir de que data deverá ser
realizada  a  alteração,  pois  em caso  de  diminuição  do  teto  em data  incorreta,  as  vagas  ofertadas  poderão
desaparecer do sistema.

1.7) UTILIZAÇÃO DA OPÇÃO “PREPARO” – SISREG
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Informamos que está disponível no SISREG no “login” de Coordenador, no item Cadastro a opção Preparo,
onde é possível selecionar a especialidade e inserir o texto referente a um preparo necessário do paciente para
consulta ou alguma outra informação que seja importante para o usuário, como, por exemplo, levar o resultado de
exames e etc.

Desta  forma  imprimirá  em  todas  as  guias  do  SISREG  a  especialidade  e  estabelecimento  onde  foi
cadastrado o “preparo”.
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MENU – CADASTRO

2.1) OPERADORES

O Coordenador da unidade poderá cadastrar novos operadores para sua unidade, cadastrar escalas de
seus profissionais (quando vinculado à unidade executante) e realizar vários tipos de consultas:

Dessa  forma,  acessando  a  funcionalidade  “Operadores”  serão  cadastrados  os  demais  operadores  do
Estabelecimento  de  Saúde.  Para  tanto,  o  Coordenador  da  Unidade  terá  que  dispor  da  relação  de  todos
operadores com os respectivos nomes, CPFs, telefones e e-mails:

O horário  padrão do município para  que os operadores  Reguladores  possam realizar  a regulação de
especialidades é entre 06h00m até 18h00m de segunda-feira a sexta-feira.

Após o preenchimento das informações, deve-se marcar o campo “Ativo” e depois “Incluir”.
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Para inativar o operador, deve-se desmarcar o campo “Ativo” e clicar em “Alterar”.

Segue abaixo uma lista com breve descrição de cada item/campo de preenchimento visível da tela acima
colacionada:

ITEM/CAMPO DE
PREENCHIMENTO

DESCRIÇÃO

Perfil Campo para a seleção do perfil a ser associado ao login do operador.

Unidade Campo para a seleção da Unidade de Saúde a ser associada ao login do operador.

Login Campo para a inserção do login a ser cadastrado.

Nome Campo para a inserção do nome completo para a identificação do operador.

CPF Campo para inserção do CPF.

Senha Campo para a inserção da senha para acesso ao sistema.

Confirmação Campo para inserir a mesma senha do campo anterior.

Telefone Campo para a inserção do número de telefone de contato do operador.

E-mail Campo para a inserção do endereço de correio eletrônico do operador.

Ativo Campo para a indicação se o operador estará ativo ou não.

Incluir
Botão  para  a  inclusão  no  banco  de  dados  das  informações  inseridas  nos  campos
anteriores.

Alterar
Botão para confirmar a alteração das informações inseridas nos campos anteriores,
exceto campo “Login”.

Excluir Botão para excluir operador que não executou ação no sistema.

Pesquisar Botão para pesquisar operadores cadastrados.

Limpar Botão para limpar os campos.

2.2) ESCALAS

Esta  funcionalidade  permite  a  criação  das  agendas  (escalas)  de  cada  unidade,  por  procedimento
(consultas e/ou exames) e por profissional.

As escalas podem ser criadas pelos coordenadores de unidade executante (quando possuem permissão
especial), porém devem ser ativadas por um administrador:
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Caso já exista escala para este procedimento, aparecerão as escalas com status “Ativo” conforme abaixo:

Para a criação de uma escala é necessário selecionar a unidade executante, o procedimento e clicar em
“Novo”.

Será aberta a janela com as seguintes alternativas:

Se atentar ao destaque acima (seta vermelha), pois o Coordenador da Unidade deverá alterar a ordem das
vagas “Reserva” para a primeira colocação na “Ordem do Agendamento”.

Segue abaixo uma lista com breve descrição de cada item/campo de preenchimento visível da tela acima
colacionada:

ITEM/CAMPO DE
PREENCHIMENTO

DESCRIÇÃO

Unidade Apresenta o nome da unidade para qual a agenda será configurada.

Procedimento Descreve o procedimento que se está sendo ofertado na agenda.

Profissional
Lista todos os profissionais ativos nas unidades de saúde selecionada e cadastrados no
CNES.

CBO Lista os CBOs (Código Brasileiro de Ocupação) cadastrados no CNES.

Status de vigência Quando habilitada, deve respeitar o período de vigência.
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Período de vigência
 Vigência inicial: data (dia/mês/ano) de início de validade da agenda.

 Vigência final: data (dia/mês/ano) de término da agenda.

Tipo de escala

Quebra automática: quando habilitada, organiza os horários de agendamento de acordo
com a duração de atendimento e quantidade de vagas, fazendo a divisão automática de
cada horário para as consultas disponíveis por dia e imprimindo na guia de solicitação
os horários de cada atendimento.

Tipo de agenda
Agenda local: está opção define que a agenda será visualizada apenas pela própria
unidade (a unidade deve ser mista).

Status da escala Ativo: quando habilitada, define se a escala está ativa.

Dias Dias da semana em que o profissional realizará atendimento.

Horário inicial Define horário inicial do primeiro atendimento do profissional.

Horário final Define horário final do último atendimento do profissional.

Quantidade

Campo para definir a quantidade de consultas que serão realizadas pelo profissional.
Esta quantidade é especificada para cada tipo de consulta disponível no sistema:

 Primeira vez

 Retorno

 Reserva (Procedimento Regulado)
Minutos Campo para definir a quantidade de minutos que cada atendimento durará.
Ordem do 
agendamento

Campo para definir a ordem das consultas de primeira vez, de retornos e de reserva
técnica.

Observação Campo para a central de regulação disponibilizar alguma observação sobre a escala.

Última Observação Campo que apresenta a última observação inserida naquela escala.

2.3) AFASTAMENTO DE UNIDADE

A funcionalidade “AFASTAMENTO DA UNIDADE” permite a configuração do desligamento temporário ou
definitivo de uma Unidade de Saúde Executante por um ou mais períodos. 

Ao acessar a funcionalidade será exibida na tela contendo a opção de seleção das Unidades cadastradas
no Complexo Regulador.
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Para incluir  um afastamento,  selecione a unidade e em seguida clique em “ Incluir  Afastamento”.  Será
aberta a tela acima para que o operador informe se o afastamento será diário ou por um período e o motivo do
afastamento. 

Ao final do preenchimento clicar no botão “Salvar”. Caso a unidade selecionada já tenha afastamentos
cadastrados, estes poderão ser visualizados clicando em “mostrar histórico dos afastamentos de...”:

2.4) AFASTAMENTO DE PROFISSIONAL

Esta funcionalidade permite a configuração do afastamento temporário ou definitivo de um Profissional de
Saúde Executante por um ou mais períodos em uma ou mais unidade de saúde:

Inserir o CPF e clicar em “Ok” para a busca ser realizada. Será exibido o resultado da busca feita pelo
CPF.  Ao  clicar  no  botão  “Inserir  Afastamento”,  será  exibida  a  tela  abaixo,  com as  opções  de  inclusão  das
unidades, motivo do afastamento, horário e período. Ao término o usuário deverá clicar no botão “ inserir” para
salvar as informações.
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Caso já exista cadastrado algum afastamento, serão exibidos os registros dos afastamentos referentes ao
profissional solicitado, o operador poderá ainda excluí-los ou editá-los:

2.5) PREPAROS

O cadastro de preparos é disponibilizado para o Complexo Regulador cadastrar as recomendações prévias
ao  atendimento  que  o  paciente  deverá  executar.  Esse  preparo  será  impresso  junto  com  a  guia  de
encaminhamento que é entregue ao usuário (paciente), logo após o agendamento do procedimento.

Os preparos podem ser inseridos pelos seguintes operadores do sistema: administrador, coordenador de
unidade  e  executante.  Para  cadastrar,  selecionar  a  unidade  executante,  o  procedimento  e  digitar  o  texto
necessário ao preparo:
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2.6) GESTÃO DE FILA DE REGULAÇÃO

Esta funcionalidade permite ao operador Coordenador de Unidade realizar gestão da fila de Regulação da
unidade vinculada. Desta  forma o operador  pode retirar  pacientes que estão na fila  da regulação,  marcar  o
agendamento, inserir novos dados clínicos, ou ainda cancelar a solicitação:

Ao selecionar  a opção “GESTÃO DE FILA DE REGULAÇÃO”  no menu “CADASTRO”,  o  operador  irá
visualizar  a  tela  ao  lado,  onde  deverá  inserir  os  dados  necessários  para  realizar  a  consulta.  Após  o
preenchimento, deve clicar em “PESQUISAR”:
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Para analisar o operador terá que clicar na solicitação específica, abrindo a tela abaixo, sendo que também
segue uma descrição dos campos dessa tela:

ITEM/CAMPO DE
PREENCHIMENTO

DESCRIÇÃO

UNIDADE 
SOLICITANTE

Informação da unidade Solicitante (NOME, CNES):

 OPERADOR  SOLICITANTE:  login  que  acessou  o  SISREG  para  efetuar  a
solicitação.

DADOS DO 
PACIENTE

Informações do paciente, conforme CadWeb. 

DADOS DA 
SOLICITAÇÃO

Informação sobre a solicitação:

 NOME DO MÉDICO SOLICITANTE: informação do profissional  que solicitou  o
procedimento. 

 CID: Classificação internacional de doença – CID11. 

 RISCO: campo informativo da classificação de risco do paciente inserida no ato da
solicitação, podendo ser alterado pelo operador Regulador e Coordenador. (Item 5) 

 DATA SOLICITAÇÃO: data em que a solicitação foi cadastrada no SISREG. 

HISTÓRICO DE 
OBSERVAÇÕES

Informa todas as alterações realizadas nesta  solicitação como a alteração de risco,
informando o operador, justificativa, data e descrição da alteração. 

CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO

Este campo permite ao profissional Regulador alterar a classificação de risco, sendo o
campo “JUSTIFICATIVA” de preenchimento obrigatório. 

SITUAÇÃO DA 
SOLICITAÇÃO

Campo de ação do operador Coordenador, que pode marcar, enviar para regulação,
colocar novos dados clínicos ou cancelar. 

AÇÕES DO COORDENADOR

DADOS CLÍNICOS
Ao escolher a opção “DADOS CLÍNICOS”, abrirá um campo para inserção de novos
dados  ou  atualização  do  caso.  Neste  caso,  a  solicitação  permanecerá  na  fila  de
regulação.

CANCELAR
O operador Coordenador de Unidade poderá ainda cancelar a solicitação, de acordo
com os protocolos de regulação estabelecidos pela central de regulação, ou quando
houver necessidade (ex. desistência do paciente), desde que haja justificativa.
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MENU – CONSULTAS

3.1) AUTORIZAÇÕES/CANCELAMENTOS

Essa funcionalidade permite ao Coordenador de Unidade a visualização das autorizações e realização de
cancelamentos realizados:

Acessar  o  menu  “CONSULTAS”  e  clicar  em  “AUTORIZAÇÕES/CANCELAMENTOS”.  Depois  de
selecionado, será exibida a tela ao lado onde o operador deverá inserir os dados para a consulta e clicar em
“Consultar”.

Essa  consulta  pode  ser  realizada  pelo  código  da  solicitação,  pelo  Cartão  SUS  ou  pelo  período  de
solicitação:

A tela abaixo será apresentada com o resultado da consulta onde o Coordenador poderá cancelar uma ou
mais solicitação. Para realizar o cancelamento é necessário marcar a solicitação, inserir uma justificativa e clicar
em “Cancelar”. A justificativa é campo obrigatório para que o cancelamento seja realizado:
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ATENÇÃO: Após realizar o cancelamento não existe a possibilidade de DESFAZER e o paciente perde
sua posição na fila. Caso seja inserido novamente, será incluído em ordem cronológica.

3.2) SOLICITAÇÕES

Essa consulta permite o acesso à listagem de todas as solicitações do seu estabelecimento, que foram
solicitadas, que estão agendadas, que foram confirmadas, devolvidas, reenvidas, canceladas etc: 
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Nessa tela de consulta será exibida uma tela onde o usuário deverá preencher os dados solicitados e clicar
em “Pesquisar”. 

Ao realizar pesquisa apenas como CNS do paciente o sistema mostrará todos os registro do paciente no
SISREG  (independentes  quais  Unidades  ou  Centrais  que  o  mesmo  passou),  facilitando  um  levantamento
completo do paciente e suas solicitações:

3.3) AGENDAS

Essa  funcionalidade  possibilita  que  o  operador  faça  uma  consulta  à  agenda  de  um  determinado
profissional, informando a unidade de saúde, o profissional, o procedimento e os horários:
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Ao  clicar  em  “Impressão/Confirmação  de  Agenda”  será  exibida  uma  tela  com  vários  campos  para
preenchimento, conforme a tela abaixo:

Segue abaixo uma lista com breve descrição de cada item/campo de preenchimento visível da tela acima
colacionada:
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ITEM/CAMPO DE
PREENCHIMENTO

DESCRIÇÃO

Cód. Solicitação Código de identificação do formulário de solicitação de procedimentos.

CNS Paciente Cartão Nacional de Saúde do Paciente.

Período Não pode ser superior a 7 dias.

Executante Será sempre a unidade a qual o operador está vinculado.

Profissional Selecionar o profissional para qual deseja imprimir a agenda.

Procedimento Selecionar o procedimento que o profissional executa.

Tipo de agenda
É possível filtrar se a consulta será realizada para uma agenda a ser confirmada ou
para consulta.

Inverter ordem Inverte a ordem de acordo com a ordenação escolhida.
Resultados por 
página

Possibilita a visualização de até 50 resultados por página.

Depois de preenchido os campos e clicado em “OK”, será apresentada uma tela em que constarão dados
da agenda, dados do paciente, por exemplo, e também estará disponível uma tela de estatística informando a
quantidade de vagas consumidas.

3.4) AGENDADOS PELA REGULAÇÃO

Essa funcionalidade possibilita ao operador do SISREG consultar as solicitações marcadas pelo regulador:

Ao selecionar  esta opção no menu “CONSULTAS”,  o  operador  visualizará a tela abaixo,  onde deverá
inserir os dados necessários para realizar a consulta. Após o preenchimento, deverá clicar em “PESQUISAR”.
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O operador deverá preencher os campos e clicar em “PESQUISAR”, sendo que a tela apresentada listará
todos os pacientes que tiveram suas solicitações agendadas pelo médico regulador e ao clicar em alguma dessas
solicitações serão exibidos os detalhes da solicitação:

Bem como ao fim dessa página é possível imprimir essa Guia de Solicitação em sua forma COMPLETA ou
REDUZIDA:

3.5) DEVOLVIDOS PELA REGULAÇÃO

Permite visualizar as solicitações devolvidas pelo profissional regulador.
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Quando selecionada esta opção, será visualizada a tela abaixo:

O operador deverá preencher os campos e clicar em “PESQUISAR”, sendo que a tela apresentada listará
todos os pacientes que tiveram suas solicitações devolvidas pelo médico regulador e ao clicar em alguma dessas
solicitações serão exibidos os detalhes da solicitação:

3.6) LIMITES/OCUPAÇÃO

Essa funcionalidade permite que o operador do SISREG tenha uma visualização detalhada dos parâmetros
cadastrados na central de regulação por escala cadastrada, levando-se em conta a unidade solicitante, a unidade
executante, a central de referência, o tipo de vaga e o procedimento a ser solicitado.
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ITEM/CAMPO DE
PREENCHIMENTO

DESCRIÇÃO

Proc.
Informa se o procedimento foi importado pela Central de Regulação. Se “M” municipal;
se “F” federal, logo a central não importou o procedimento.

Reg Informa se o procedimento é regulado (RM) ou não (N).

Teto Informa o teto da Unidade executante por mês.

Uso teto Informa a quantidade de procedimentos utilizados no período.

Saldo Teto Informa a quantidade de teto de procedimentos que ainda podem ser utilizados.

PPI Informa a PPI do procedimento para o próprio município.

Uso PPI Informa a quantidade utilizada de PPI no mês.

Saldo PPI Informa a quantidade de PPI restante no mês.

Feriado Informa se existe feriado cadastrado.

Unidade Exec Informa a unidade executante que realiza o procedimento.

U AF Informa se a unidade está afastada.
Profissional 
Executante

Informa o nome do profissional que realiza os atendimentos.

P AF Informa se o profissional está afastado.

Dia Informa o dia da escala cadastrada.

Hora Informa o horário da escala cadastrada.

Oferta Informa a quantidade de vagas ofertadas.

Marcados Informa a quantidade de vagas que já foram consumidas.

Saldo Informa a quantidade de vagas disponíveis para marcação.

Agenda Local Informa se a unidade utiliza agenda local.

Cota/Tabela Informa se a unidade solicitante trabalha com cotas.

Cota Informa a quantidade configurada na unidade solicitante.

Cota Usada Informa a quantidade de cotas já utilizadas.

Saldo Cota Informa o saldo de cotas para aquela escala.

Qtd. Unid. Solicitou Informa quantas vagas dessa escala essa unidade utilizou.

3.7) PPI/COTAS
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A consulta  da  PPI/Cotas  permite  ao  operador  Administrador  do  sistema a  visualização  das  cotas  de
procedimentos liberadas para cada município pactuado através da PPI – Programação Pactuada e Integrada:

Essa funcionalidade permite que o operador Administrador consulte a PPI que um município executante
pactuou com o município solicitante, a PPI do município executante e as cotas de solicitações que cada unidade
solicitante possui. 

A  tela  acima  demonstra  que  para  realizar  a  consulta  o  operador  deverá  selecionar  o  “TIPO”
(“EXECUTANTE” ou “SOLICITANTE”), a “CENTRAL” (município) e a “COMPETÊNCIA” (mês e o ano). 

Dessa forma, para o tipo “EXECUTANTE” as informações mostradas são referentes à PPI que o município
executante disponibilizou para o município pactuado. 

No tipo “SOLICITANTE”  é apresentada a PPI que o município de referência ofereceu para os demais
municípios e para o próprio. 

Para visualizar a cota de cada unidade solicitante é necessário clicar em “Detalhar”, sendo que na tela
abaixo é possível visualizar o resultado de uma consulta detalhada das cotas das unidades solicitantes:
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3.8) UNIDADES

Ao acessar essa funcionalidade será disponibilizado um filtro de pesquisa relacionado às unidades que já
foram cadastradas no SISREG pelo operador administrador.

Ao acessar essa funcionalidade será disponibilizado um filtro de pesquisa relacionado às unidades que já
foram cadastradas no SISREG pelo operador administrador:

Ao clicar no botão Consultar o sistema apresenta uma lista na qual será visualizado o CNES da unidade, o
nome fantasia,  município de origem, central  reguladora gestora,  o telefone, a situação e o tipo (executante,
solicitante, ambas ou inativa):
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Importante notar que as unidades em vermelho estão sendo usadas em outras centrais. 

3.9) TETOS
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A  consulta  à  funcionalidade  Tetos/Unidades  possibilita  uma  visualização  dos  tetos  das  unidades
executantes e de sua distribuição por procedimento. 

Para realizar a consulta clicar em Tetos/Unidades. Será exibida a tela abaixo onde o operador deverá
escolher a Unidade de Saúde desejada e clicar em OK. 

3.10) PROFISSIONAIS
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Ao acessar essa funcionalidade será disponibilizado filtro de pesquisa que permite visualizar a relação de
profissionais de todas as unidades importadas do CNES, mostrando o nome, CPF, CNS, a unidade, o e-mail e
status. 

3.11) ESCALAS

Esta funcionalidade permite a consulta das agendas (escalas), podendo filtrar por procedimento (consultas
e/ou exames) ou por profissional e, ainda, optar por exibir na consulta a situação das escalas (ativas, inativas,
expiradas, excluídas):
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É possível verificar o histórico de alterações de escalas ao selecionar o ícone na coluna “HISTÓRICO”:

A selecionar o ícone na coluna “INFORMAÇÕES DA ESCALA”,  o sítio do SISREG carregará a seção
correspondente ao “CADASTRO DE ESCALAS”, sendo que este item já foi discorrido anteriormente verificar no
item nº 1.2.

3.12) PRONTUÁRIOS A ENVIAR

Essa  funcionalidade  possibilita  ao  coordenador  de  unidade  a  visualização  dos  prontuários  que  serão
enviados a uma unidade executante. Para a realização da pesquisa, o operador deverá selecionar a unidade em
que está vinculado, informar o período (não pode ser superior a 31 dias) e clicar em “OK”. 

Segue exemplo de pesquisa:
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3.13) PRONTUÁRIOS A RECEBER

Permite ao Coordenador a visualização dos prontuários que serão recebidos pela unidade executante.
Para a realização da pesquisa, o operador deverá selecionar a unidade a qual está vinculado, informar o período
(não pode ser superior a 31 dias) e clicar em “OK”. 

Segue exemplo de pesquisa:
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AVISOS IMPORTANTES

Dúvidas entrar em contato com o Complexo Regulador:

SISREG
E-mail: 
sisreg-smspg@hotmail.com

Tel.: 3220-1000 – Ramal 4015 / 4014

TFD
E-mail: 
tfdpontagrossa@hotmail.com

Tel.: 3220-1000 – Ramal 4035

CENTRAL DE
CONSULTAS

E-mail: 
cme-centraldeconsultas@hotmail.com

Tel.: 3220-1000 – Ramal 4035

Atualizado até 15 de maio de 2020.
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