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TUTORIAL BÁSICO DO SISREG III – PERFIL SOLICITANTE 

 

 

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

 

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 SOLICITANTE 

 

 
O Operador Solicitante é o profissional responsável pela inserção das guias de consultas e exames 

especializados, além da organização do acesso aos serviços especializados (lista de espera) dos usuários. 

Deve estar vinculado a uma Unidade de Saúde/estabelecimento da rede municipal de saúde.  
 

Compete ao Operador Solicitante: 
 

 Participar do treinamento introdutório no SISREG, antes de iniciar o uso do Sistema; 
 

 Ser responsável pela organização e inclusão no SISREG, de todos os procedimentos deixados 

pelos usuários na Unidade, respeitando os critérios de Rotina, Prioridade e Urgência; 
 

 Participar de todos os treinamentos/atualizações oferecidos pelo Complexo Regulador. 
 

São atribuições diárias do Operador Solicitante: 
 

 Ler a tela inicial de avisos do SISREG; 
 

 Consultar o ranking marcado pela lista de espera, consultar os agendamentos realizados pela 

regulação, realizar a impressão dos agendamentos, entrar em contato com os usuários; 

 

Marcar no sistema as solicitações que foram impressas para avisar os usuários; 

 

 Consultar em “Impressão de Solicitações” do SISREG, os pendentes na fila de espera e os 

casos devolvidos pela regulação; 
 

 Marcar as solicitações de retorno, bem como de outras recomendações indicadas pelo 

profissional especialista. Após a marcação do retorno, imprimir a Ficha de Autorização do SISREG e 

encaminhar para a recepção para que o usuário seja avisado; 
 

 Inserir as solicitações urgentes na regulação; 
 

 Inserir as solicitações prioritárias na regulação; 
 

 Incluir as solicitações de rotina na fila de espera respeitando a ordem cronológica dos pedidos; 
 

 

DO AGENDAMENTO DE RETORNO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS 
 

O agendamento de retornos será realizado, pelo Operador Solicitante, obedecendo aos seguintes 

critérios: 
 

 O Operador Solicitante deve verificar junto ao usuário, se existem exames para serem 

mostrados e se já está com os resultados; 
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 Verificar o prazo mínimo para a marcação da consulta de retorno; 
 

 A solicitação de retorno deverá ser realizada com o mesmo número de cartão nacional de 

saúde que foi realizado a primeira consulta. 
 

 

COMO GERAR UMA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (CONSULTA OU EXAME) 

NO SISREG? 
 

Acesse o menu SOLICITAR e clique na funcionalidade AMBULATORIAL. 
 

 
 

A tela para pesquisa do usuário SUS será exibida, para realizar a busca basta digitar o número do 

cartão do SUS (CNS ou CPF) ou os dados pessoais (nome do paciente, nome da mãe, data de 

nascimento) e clicar no botão PESQUISAR. 
 

 

Caso o sistema SISREG encontre algum resultado será exibida a seguinte tela: 
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A primeira pesquisa é realizada na base do próprio SISREG, se ele NÃO retornar nenhum registro, 

você terá a opção de localizar o usuário no sistema cartão clicando sobre o botão PESQUISAR NO 

CADWEB. 
 

Confira os dados e ao encontrar o usuário buscado clique na “bolinha” (destaque na tela a acima 

colacionada) para selecioná-lo e após clique no botão EXIBIR CADASTRO. O sistema apresentará uma 

tela solicitando-lhe que confira os dados pessoais do usuário e caso estejam todos corretos/atualizados 

clique no botão CONTINUAR, que está localizado no final da página: 
 

 
 

Com os dados do usuário SUS preenchidos, o aplicativo requere os DADOS DA SOLICITAÇÃO, 

conforme figura abaixo: 
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Devemos selecionar o PROCEDIMENTO AMBULATORIAL desejado, o CID, o PROFISSIONAL 

MÉDICO SOLICITANTE (aquele que carimbou e assinou o laudo físico) e clicar em OK. 
 

O aplicativo apresentará uma página com o resumo das informações preenchidas até agora (dados 

do paciente, dados do procedimento e dados da solicitação), bem como a “Situação da Vaga”, que 

pode assumir uma das três situações a seguir: 
 

1) O SISREG lhe apresenta a mensagem “VAGAS DISPONÍVEIS”: 
 

 
 

Logo abaixo é apresentado as unidades executantes (prestadores de serviço) com vagas disponíveis 

para a realização do procedimento ambulatorial solicitado, basta clicar na “bolinha” para selecionar a data 
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desejada e depois sobre o botão marcar, localizado no fim da página. Para visualizar as datas disponíveis, 

basta clicar sobre o nome da unidade executante: 
 

 
 

2) O SISREG lhe apresenta a mensagem “NENHUMA VAGA ENCONTRADA”, caso isso 

aconteça a solicitação DEVE ser enviada para a fila de Regulação. 

 

 
 

3) O SISREG lhe apresenta a mensagem “PROCEDIMENTO REGULADO”, nesse caso a 

solicitação DEVE ser enviada para a regulação, aos cuidados do médico regulador que fará a 

autorização/agendamento do procedimento. 
 

 
 

Quando a solicitação de procedimento ambulatorial for autorizada/agendada, será gerada uma 

CHAVE DE CONFIRMAÇÃO (número não sequencial e aleatório que será usado pelo prestador para 

confirmar o comparecimento/realização do procedimento agendado). 
 

A partir daí o usuário SUS deverá ser avisado da CHAVE DE CONFIRMAÇÃO, LOCAL, 

PROFISSIONAL, DATA e HORÁRIO, informações estas que constam da autorização de procedimentos 

ambulatoriais, conforme destaques na tela abaixo colacionada: 
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A FILA DA REGULAÇÃO É UM PROCESSO DINÂMICO, POIS OS REGULADORES ATUALIZAM A 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DOS PROCEDIMENTOS, SENDO QUE SEMANALMENTE É 

DISPONIBILIZADO UM ARQUIVO NO SÍTIO DA PREFEITURA COM INFORMAÇÕES SOBRE A 

SITUAÇÃO DA MESMA. 
 

 

COMO ENVIAR UMA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (CONSULTA OU EXAME) 

PARA A REGULAÇÃO? 
 

Uma vez que o procedimento será avaliado e autorizado/agendado pelo médico regulador, quando o 

SISREG lhe apresentar a mensagem “PROCEDIMENTO REGULADO”, a solicitação DEVE ser enviada 

para a regulação, para isso devemos clicar em “SOLICITAR”, conforme figura a seguir: 
 

 
 

Será carregada uma página que representa o laudo de solicitação do procedimento ambulatorial, na 

guia dados da solicitação selecione a “classificação de risco” (azul, verde, amarelo ou vermelho). 
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Já na guia DESTINO DA SOLICITAÇÃO, preencha o campo OBSERVAÇÕES com dados que 

justifiquem a solicitação (ex.: história clínica, resultado de exames anteriores, etc.), por fim clique na 

“bolinha” da regulação e em seguida no botão ENVIAR: 
 

 
 

 

COMO VERIFICAR QUAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (CONSULTAS OU EXAMES) FORAM 

AGENDADOS PELO MÉDICO REGULADOR? 
 

Acesse o menu CONSULTA AMB e clique na funcionalidade AGENDADOS PELA REGULAÇÃO.  
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Na tela apresentada, visando uma busca mais efetiva, marque a opção “Autorização” e na data 

inicial digite a data de ontem, já na data final digite a data de hoje, clicando em Pesquisar quando 

terminar.  
 

 

Para visualizar as informações do agendamento, como unidade executante e chave, basta clicar 

sobre a solicitação desejada que a autorização de procedimento ambulatorial será exibida.  
 

 

COMO VERIFICAR QUAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (CONSULTAS OU EXAMES) FORAM 

DEVOLVIDOS PELO MÉDICO REGULADOR? 
 

Acesse o menu CONSULTA AMB e clique na funcionalidade DEVOLVIDOS PELA REGULAÇÃO: 
 

 
 

Na tela apresentada, visando uma busca mais efetiva, marque a opção “Devolução”, preenchendo a 

data inicial e a data final, após clique em Pesquisar.  
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Quando o resultado for exibido, basta clicar sobre o usuário que uma nova tela será apresentada 

contendo a justificativa da devolução com data, horário e profissional que a efetuou, bem como as opções 

de “REENVIAR REGULAÇÃO” ou “CANCELAR”, conforme figuras abaixo colacionadas: 
 

 

 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMPLEXO REGULADOR 

 

 

Av.: Visconde de Taunay, 950, 2º Subsolo - Ronda – CEP: 84.051-000 – Fone / Fax: 3220-1000 Ramal 4015 – Ponta Grossa - Paraná  

E-mail: sisreg-smspg@hotmail.com  
Atualizado até 18 de dezembro de 2019 

12 

 
 

Para efetuar as correções necessárias e reenviar a solicitação para a regulação, selecione na guia 

Situação da Solicitação a opção “REENVIAR REGULAÇÃO”, na caixa localizada abaixo digite a correção 

da justificativa, no fim clique no botão Aplicar, assim a solicitação será reenviada para reanálise do médico 

regulador na central de regulação.  
 

Já para o caso de desejar cancelar a solicitação, após a devolução do médico regulador, selecione a 

opção “CANCELAR” e clique no botão APLICAR. 
 

 

COMO CANCELAR UMA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL (CONSULTA OU 

EXAME) NO SISREG? 
 

Clique no menu CANCELAR SOLICITAÇÕES:  
 

 
 

Dentre os critérios exibidos para a realização da busca estão o código da solicitação, o CNS ou o 

período de autorização, preencha-os e clique sobre o botão consultar.  
 

 
 

Uma nova tela contendo os resultados da pesquisa será exibida, conforme figura abaixo:  
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Para efetivar o cancelamento basta marcar o “quadrado” que destaca a solicitação que se quer 

cancelar, digitar a justificativa (o mais detalhado possível, de preferência com nome, telefone e motivo pelo 

qual se cancelou a solicitação) e por fim, clica-se no botão Cancelar.  
 

Obs.: Apenas cancelamos solicitações aprovadas (agendadas), caso uma solicitação com status pendente 

necessite de cancelamento, apenas o médico regulador poderá cancelar a guia ou poderá devolver para 

UBS realizar o cancelamento. 

 

 

COMO LOCALIZAR SOLICITAÇÕES AMBULATORIAIS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA SITUAÇÃO 

(APROVADA, DEVOLVIDA, NEGADA, REENVIADA, CANCELADA OU PENDENTE)? 
 

Todas as solicitações podem ser localizadas independentemente de sua situação (aprovado, 

pendente, negado, reenviado, devolvido ou cancelado), acionando o menu CONSULTA AMB e clicando na 

opção Solicitações: 
 

 
 

Será carregada uma página contendo diversos critérios para pesquisa, a maneira mais rápida e fácil 

de localizar uma solicitação é através do Código da Solicitação ou pelo CNS (cartão nacional de saúde): 
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Basta digitar um dos dois parâmetros e clicar no botão pesquisar, o resultado será apresentando no 

final da página, contendo informações como: o código da solicitação, a data de solicitação, risco, 

telefone, município, idade, procedimento, CID, unidade solicitante, unidade executante (caso a 

solicitação já esteja aprovada/agendada), data da execução e situação: 
 

 
 

É válido destacar que através desse método de busca todas as solicitações geradas para esse 

usuário SUS nesse CNS serão apresentadas, independente do município de origem da unidade solicitante, 

ou seja, conseguimos verificar o histórico de solicitações de procedimentos ambulatoriais para esse usuário 

SUS em todos os municípios brasileiros que utilizam a ferramenta SISREG.  
 

Ao encontrar a solicitação, passe o ponteiro do mouse sobre ela, clique apenas uma vez e o laudo de 

solicitação do procedimento ambulatorial será aberto, conforme demonstra a figura a seguir: 
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No entanto, a chave só será exibida se a solicitação estiver aprovada/agendada.  
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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 18 de dezembro de 2019. 
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