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APRESENTAÇÃO 
 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma rede de saúde hierarquizada, regionalizada e 

descentralizada sob comando único em cada nível de governo: federal, estadual e municipal, sendo, 

portanto, um sistema complexo, dinâmico e em constante evolução. 
 

Para acompanhar seu processo de crescimento, suas ações, seus indicadores e resultados, foram 

desenvolvidos diferentes sistemas e redes de informações estratégicos, gerenciais e operacionais, que 

permitem a tomada de melhores decisões. 
 

Assim, considerando a necessidade de estruturar as ações de regulação no âmbito do SUS 

municipal, visando ao aprimoramento e à integração dos processos de trabalho, foi instituído no município 

de Ponta Grossa, através do Decreto Municipal nº 14.760, de 21 de agosto 2018, a Política Municipal de 

Regulação do Sistema Municipal de Saúde. 
 

O presente Manual Operacional de Regulação do Acesso e Ordenação do Fluxo de Atendimento do 

Usuário do SUS representa um importante instrumento que tem por objetivo ser referência na estruturação, 

qualificação e orientação das diretrizes nos processos de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde do 

Município de Ponta Grossa. 
 

O emprego de manuais operacionais de regulação de acesso e ordenação do fluxo de atendimento 

aos serviços de saúde é uma necessidade e constitui um importante caminho na gestão do conhecimento e 

na organização das ações a serem tomadas na saúde. Referidos documentos requerem um esforço 

conjunto de gestores e profissionais para que seu emprego seja, de fato, adequado às necessidades do 

serviço, permitindo o estabelecimento de objetivos e metas por meio da implementação de ações. 
 

Para tanto, são necessárias a constante atualização e discussão desses manuais, de forma a permitir 

a sua utilização como ferramenta de regulação para os profissionais da atenção básica e orientar os 

encaminhamentos para a média e alta complexidade dos serviços prestados pelo SUS no âmbito do 

município de Ponta Grossa. 
 

Tem, portanto, como principal objetivo contribuir na garantia às pessoas e populações, das diretrizes 

e dos princípios da universalidade, integralidade e equidade às ações a aos serviços de saúde 

preconizados pelo SUS. 
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CAPÍTULO 1 – CONCEITOS E INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 

A Regulação tem como objetivo ser um mecanismo de gestão no SUS que visa promover a equidade 

do acesso, garantindo a integralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às 

necessidades imediatas do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e racional. A função 

reguladora no SUS significa a organização dos fluxos dos pacientes no sistema. 
 

A ação regulatória deve estar fundamentada em Protocolos de Regulação, que são instrumentos de 

ordenação dos fluxos de encaminhamento, os quais qualificam o acesso viabilizando a assistência integral 

ao usuário, entre os diversos níveis de complexidade da atenção, e os protocolos clínicos, que tratam da 

forma de intervenção por patologia, para subsidiar as decisões terapêuticas, que atendam às necessidades 

do usuário. 
 

É importante distinguir os protocolos de regulação dos protocolos clínicos, que tratam, sinteticamente, 

da forma de intervenção por patologia, para subsidiar as decisões terapêuticas. 
 

O Complexo Regulador, consiste na organização do conjunto de estratégias e ações da Regulação, 

de maneira articulada e integrada para adequar a oferta de serviços de saúde à demanda que mais se 

aproxima das necessidades dos usuários do SUS, sendo a operacionalização dos processos regulatórios do 

município realizada pela utilização do software denominado SISREG (Sistema Nacional de Regulação). 
 

Portanto, o SISREG se trata de um sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo e qualquer 

Complexo Regulador, indo da rede básica à internação hospitalar, visando à humanização dos serviços, 

maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos. Alguns aspectos específicos sobre o 

referido sistema serão tratados em tópico próprio. 
 

O SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) constitui um banco de 

dados nacional e representa um padrão único de identificação de unidades e profissionais de saúde. O 

mesmo passou a normatizar o cadastramento em todo o território nacional dos estabelecimentos de saúde 

conveniados ou não ao SUS. 
 

Ambos os sistemas SISREG e SCNES foram desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e são operados 

pelo Complexo Regulador no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e na gestão de suas áreas de 

planejamento de saúde, sendo que o SISREG faz uso do banco de dados do CNES
1
. 

 

As orientações para cadastramento no CNES, dentre outras informações sobre o sistema no âmbito 

do município, podem ser acessadas através do sítio oficial do município
2
. 

 

Já o Cartão Nacional de Saúde (CNS), se trata de um sistema informatizado de base nacional que 

possibilita a vinculação dos procedimentos realizados pelo SUS ao usuário, ao profissional que o realizou e 

também à unidade de saúde. 
 

O sistema de cadastramento de usuários do SUS (CADSUS-WEB) permite a geração do CNS, 

facilitando a gestão do SUS e contribuindo para o aumento da eficiência no atendimento direto ao usuário. 
 

                                            
1 http://cnes2.datasus.gov.br 
2 http://www.pontagrossa.pr.gov.br/sms/cnes 
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Nos Sistemas de Informações Ambulatorial (SIA) e Hospitalar (SIH) são registradas a produção e 

o pagamento de procedimentos realizados pelo SUS que permitem a utilização desses dados em atividades 

de controle, sendo o CNES a base para operacionalizar esses sistemas. 
 

Já os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), podem ser qualquer edificação e/ou 

unidade destinada à prestação de assistência à saúde à população, que demande o acesso de pacientes, 

em regime de internação ou não, qualquer que seja o seu nível de complexidade. 
 

Para efeitos de regulação do acesso aos serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares os EAS são 

tratados como Unidades, bem como são classificados como: 
 

a) Unidades Solicitantes: consideradas como a porta de entrada do usuário no sistema e que 

solicitam o serviço especializado, tais como, Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade Básica de Saúde da 

Família (USF), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Atenção Integral a Criança e ao 

Adolescente (CAICs), Serviço de Pronto Atendimento (SPA), entre outros; 
 

b) Unidades Executantes: são unidades responsáveis pela confirmação da presença do usuário 

do SUS que realizaram consultas, exames e procedimentos especializados, tais como, instituições próprias 

ou conveniadas, além de hospitais públicos e filantrópicos, entre outros; 
 

c) Unidades Executantes/Solicitantes (Ambas): Agrega as características de Solicitante e 

Executante. 
 

A Rede de Atenção à Saúde se trata do conjunto de ações e de serviços de saúde articulados em 

níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

Dentre outras características, as unidades são classificadas no CNES quanto à Esfera Administrativa, sendo 

ou Pública ou Privada. Pode-se dividir a rede em: 
 

a) Rede Própria de Serviços de Saúde: Composta pelas unidades públicas sob gestão direta da 

prefeitura; 
 

b) Rede Complementar de Serviços de Saúde: Composta pelas unidades privadas e filantrópicas, 

que executam atendimento SUS, mediante Contratualização. 
 

Os endereços e telefones das Unidades de Saúde podem ser consultadas no sítio eletrônico oficial do 

município
3
. 

 

Entende-se por vaga, como o quantitativo disponibilizado na escala ambulatorial de cada profissional 

executante, por horário, dia da semana, procedimento e unidade executante. As vagas disponibilizadas 

constituem a Oferta Ambulatorial. Já cota seria a distribuição da soma de vagas ou Oferta por procedimento 

para um conjunto de Unidades Solicitantes, Distritos Sanitários ou Município. 
 

 

1.1) REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS 

 

Uma Rede de Atenção à Saúde constitui-se de um conjunto de unidades, de diferentes funções e 

perfis de atendimento, que operam de forma ordenada e articulada no território, de modo a atender às 

necessidades de saúde de uma população. Existem três níveis de atenção à saúde, classificados da 

seguinte forma: 
 

                                            
3 http://www.pontagrossa.pr.gov.br/sms/unidades-de-saude 
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a) 1º Nível - Atenção Primária: Principal porta de entrada do Usuário no Sistema Único de 

Saúde, na qual são executadas ações básicas de saúde, de forma individual e coletiva, integrando práticas 

de saúde e práticas sociais. Essas unidades devem estar o mais próximo possível do Usuário; 
 

b) 2º Nível - Atenção Secundária: Caracterizada por um conjunto de recursos humanos e 

tecnológicos destinados à realização de procedimentos especializados, de Média e Alta complexidade, 

atendendo usuários encaminhados através da Atenção Primária. 
 

c) 3º Nível - Atenção Terciária: Constituída por serviços ambulatoriais e hospitalares 

especializados, que executam procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo. 
 

 

1.2) PROCEDIMENTOS 

 

Toda a ação de promoção, prevenção e recuperação da saúde do cidadão é considerada um 

procedimento. Em outras palavras, podemos dizer que procedimentos são: Consultas, palestras 

educativas, terapias, exames, dispensação de medicamentos, curativos, cirurgias, internações, etc. 
 

Os procedimentos são classificados em quatro modalidades: 
 

a) Ambulatorial: Consultas/atendimentos, exames, terapias etc.; 
 

b) Hospitalar: Internações, partos, cirurgias, exames etc.; 
 

c) Hospital-Dia: Assistência intermediária, envolvendo técnicas e procedimentos ambulatoriais e 

hospitalares com permanência máxima do paciente na unidade de até 12 horas; 
 

d) Atenção Domiciliar: Conjunto de procedimentos que compõe o Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD). 
 

Quanto à complexidade os procedimentos podem ser de: 
 

a) Atenção Básica ou Primária; 
 

b) Média Complexidade; 
 

c) Alta Complexidade. 
 

Todos os procedimentos assistidos pelo SUS estão relacionados na “Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM (Órteses, Próteses e Materiais especiais) do SUS”, a qual pode ser consultada 

através do sítio oficial do DATASUS
4
. 

 

No SISREG, existe uma tabela própria com procedimentos específicos, com o objetivo de facilitar e/ou 

orientar um agendamento mais adequado, porém, essa tabela própria está em sintonia com a Tabela do 

SUS, de forma a evitar erros na exportação dos dados para outros sistemas e no processamento. 
 

                                            
4 http://sigtap.datasus.gov.br 
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CAPÍTULO 2 – FLUXO ASSISTENCIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

 

O usuário do SUS é todo cidadão que utiliza o Sistema Único de Saúde e seus serviços em qualquer 

nível de assistência. Fluxo assistencial é o caminho que o usuário percorre desde a Atenção Primária até 

os demais níveis da assistência. Dessa forma, reitera-se que a Atenção Primária deve ser a ordenadora e a 

coordenadora do cuidado no SUS, sendo responsável pela avaliação, acompanhamento e encaminhamento 

do usuário aos serviços especializados. 
 

A fim de operacionalizar um fluxo assistencial estabelecido no município, deve-se utilizar o SISREG 

de forma eficaz no agendamento dos procedimentos, sendo que no Capítulo 3 deste manual constam 

alguns tutoriais básicos para utilização do referido sistema com os perfis de Solicitante e Executante. 
 

2.  

2.1) DO FLUXO ASSISTENCIAL 

 
2.1.1. PRIMEIRO PASSO – ATENDIMENTO INICIAL NA UBS 
 

Cidadão procura atendimento na Unidade Básica de Saúde para realizar uma consulta. 
 

 
 

 
 

2.1.2. SEGUNDO PASSO – APÓS ATENDIMENTO INICIAL 
 

O usuário do SUS realizará a consulta e gerará uma guia de solicitação (formulário gerado através do 

sistema SISREG) para consultar com um especialista (através do profissional do SUS). 
 

O Formulário de Autorização do SISREG (guia de solicitação/formulário de atendimento) é o 

documento oficial de referência para atendimentos realizados no município. O mesmo é utilizado para 

realizar o encaminhamento do usuário da rede de atenção básica para a especializada, consolidando os 

dados necessários para informar ao médico especialista sobre os procedimentos realizados junto ao 

paciente no atendimento básico. Neste termo serão descritas informações pessoais, dados clínicos, exames 

realizados, tratamento instituído, hipótese-diagnóstica e a justificativa do encaminhament 
O médico da Atenção Básica avaliará o paciente e gerará uma solicitação para consulta 

especializada. Essa avaliação deverá ser realizada a partir dos protocolos de acesso, sendo que o médico 

deverá descrever os dados clínicos e hipótese diagnóstica na guia de solicitação inserida no SISREG. 
 

A Unidade Básica de Saúde fará a solicitação para o Complexo Regulador, através do SISREG. 
 

No caso de encaminhamento para o especialista e, se o serviço for executado por consórcios e/ou 

Hospitais (vinculados à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná), as unidades receberão um e-mail com a 

guia de agendamento do sistema de informações correspondente (Consórcio Intermunicipal de Saúde dos 

ATENÇÃO: Neste momento os dados cadastrais do cidadão deverão ser atualizados no CADSUS WEB. 
Se houver duplicidade de Cartão SUS os mesmos deverão ser unificados. 

ATENÇÃO: Caso o cidadão já tenha em mãos um encaminhamento/requisição de exames (obtida 
através da rede privada, por exemplo), deverá entrar no fluxo normal da Atenção Primária à Saúde e 
realizar uma consulta com o médico da unidade. 
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Campos Gerais - CIMSAÚDE e/ou MV-SESA/PR) e em seguida deverão anexar a guia gerada no SISREG, 

bem como entregar essa guia ao paciente. 
 

Quando esgotados todos as alternativas de atendimento no Município, o paciente será encaminhado 

por ordem médica à unidade de saúde referenciada em outro município ou Estado da Federação (o 

Procedimento Operacional Padrão do programa de Tratamento Fora de Domicílio do município de Ponta 

Grossa/PR é tratado no Capítulo 4 deste Manual). 
 

O Procedimento Operacional Padrão referente ao benefício concedido pelo programa do Tratamento 

Fora de Domicílio do município de Ponta Grossa/PR é tratado no Capítulo 6 deste Manual. 
 

2.1.3. TERCEIRO PASSO – INSERÇÃO DAS SOLICITAÇÕES NO SISREG 
 

O profissional que possuir o acesso ao SISREG (através do perfil Solicitante) deverá inserir as 

respectivas solicitações no SISREG ambulatorial para o Complexo Regulador. 
 

O profissional deverá selecionar o destino da requisição no SISREG: “REGULAÇÃO”. 
 

 

2.2) DAS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR E NAS AÇÕES REGULATÓRIAS 

 
1)  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
 

 Manter atualizado nos aplicativos CADSUS WEB e E-SUS o cadastro dos usuários da sua 

área de abrangência, e de outras áreas, quando determinado pelo Coordenador da Equipe; 
 

 Também entrar em contato com os pacientes informando o agendamento de suas consultas 

especializadas; 
 

 Entregar e documentar a entrega das guias de solicitação do SISREG; 
 

 Orientar aos usuários quanto aos procedimentos do Complexo Regulador. 
 

2)  AGENTE ADMINISTRATIVO: 
 

 Manter atualizado o cadastro dos usuários no CADSUS WEB; 
 

 Informar ao Complexo Regulador os cancelamentos dos agendamentos, por qualquer 

motivo. Ex: falecimento, mudança de endereço, o usuário não necessita mais da 

consulta/procedimento, dentre outros; 
 

 Orientar aos usuários/equipe quanto aos procedimentos do Complexo Regulador; 
 

 Visualizar CONSTANTEMENTE a tela do SISREG, considerando que o sistema é dinâmico; 
 

 Inserir no SISREG solicitações oriundas de prestadores/serviços externos, desde que não 

necessite de avaliação do médico da Unidade Básica de Saúde; 
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 Quando receber a confirmação da Central de Marcação de Consultas do agendamento da 

consulta/procedimento, imprimir e entregar ao usuário, informando-o de todo o processo; 
 

3)  MÉDICO (A): 
 

 Orientar aos usuários quanto aos procedimentos do Complexo Regulador; 
 

 Visualizar e proceder as alterações necessárias no SISREG de seus 

encaminhamentos/solicitações; 
 

 Ser responsável integralmente da inserção das solicitações no SISREG. 
 

4)  ENFERMEIRO (A): 
 

 Orientar aos usuários quanto aos procedimentos do Complexo Regulador; 
 

 Visualizar e proceder as alterações necessárias no SISREG de seus 

encaminhamentos/solicitações, conforme protocolos instituídos; 
 

 Ser responsável integralmente por suas inserções das solicitações no SISREG, conforme 

protocolos instituídos; 
 

 Coordenar todo o trabalho de micro-regulação no âmbito de sua área de abrangência. 
 

 

2.3) CRITÉRIOS DE ROTINA, PRIORIDADE E URGÊNCIA: 

 

O acesso aos serviços especializados de saúde será definido a partir da aplicação de três conceitos, 

que são: Rotina, Prioridade e Urgência e é a escolha do conceito que define se o acesso será 

disponibilizado através da Regulação, ou da fila de espera. No entanto, caberá ao profissional regulador 

classificar o risco. As cores serão aplicadas no perfil regulador do SISREG. 
 

1)  ROTINA: não possuem nenhuma referência quanto à gravidade e/ou prioridade de marcação; 
 

2)  PRIORIDADE: São aqueles encaminhamentos: 
 

 Em que a demora na marcação altere sobremaneira a conduta a ser seguida; ou 
 

 Cuja demora implique em quebra do acesso a outros procedimentos como, por exemplo: a 

realização de cirurgias; ou 
 

 Gestantes (para atendimento aos procedimentos inerentes ao pré-natal ou situações 

clínicas que podem agravar a gestação); 
 

3)  URGÊNCIA: não podem, em hipótese alguma, ser inseridos e aguardar em lista de espera, sob 

pena de graves comprometimentos clínicos e/ou físicos ao usuário. 
 

 
 

ATENÇÃO: As Unidades Básicas de Saúde devem inserir todos os encaminhamentos no SISREG com a 
cor correspondente, baseado nos dados clínicos do paciente. 
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Caberá aos reguladores avaliar cada situação e decidir com base nos critérios clínicos e de prioridade 

pela aprovação, devolução, ou negação, devendo aplicar a classificação de risco e ordenamento dos 

pacientes em espera no perfil regulador. 

 

 
2.4) DA FILA REGULADA: 

 
Os encaminhamentos prioritários e urgentes serão inseridos na regulação, obedecendo aos fluxos de 

acesso vigentes, com descrição da hipótese diagnóstica, justificativa clínica, além do nome do profissional e 

o número do Conselho Profissional correspondente; 
 

O regulador aplicará a classificação de risco para os procedimentos devidamente regulados, 

ordenando no ambiente da regulação todos os casos, quais sejam vermelhos, amarelos, verde ou azuis. 
 

 

2.5) DO MÉDICO REGULADOR: 

 

Ao Médico Regulador compete: avaliar todos os casos encaminhados para o Complexo Regulador 

(através do SISREG) e com base em protocolos de regulação, classificar o risco, priorizando o 

agendamento de acordo com a condição clínica de cada paciente: autorizar, devolver, negar. 
 

 

2.6) DA AUTORIZAÇÃO NA REGULAÇÃO: 

 

Como funciona a autorização na REGULAÇÃO: 
 

1)  O Médico Regulador realizará o agendamento da consulta, caso haja vagas disponíveis. Neste 

caso, será mostrado em tela, os horários para a marcação de consulta, ou; 
 

2)  Caso não tenha vagas disponíveis, deixará como “PENDENTE” para realizar o agendamento 

assim que novas vagas tenham sido disponibilizadas. 
 

 

2.7) DA IMPRESSÃO DA AUTORIZAÇÃO E DO DEVER DE INFORMAR O CIDADÃO: 

 
A Unidade Básica de Saúde, deverá acessar diariamente o SISREG a fim de verificar todos os 

agendamentos que foram realizados através da “FILA DA REGULAÇÃO”; 
 

A recepção deverá informar ao usuário, após a marcação do procedimento pelo SISREG, a data e o 

local de agendamento, além de solicitar que o usuário retire a requisição até 72 horas antes da data 

agendada para realização do seu procedimento; 
 

Deverá imprimir a “CHAVE DE AUTORIZAÇÃO” do SISREG para o usuário, e no ato da entrega a 

recepção deverá informar as responsabilidades do usuário perante o SUS, enfatizando os prejuízos 

ocasionados pelas faltas; 
 

O usuário deverá assinar o documento fornecido pela Unidade Básica de Saúde a fim de comprovar a 

retirada da “CHAVE DE AUTORIZAÇÃO”. 
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2.8) DA RETIRADA DA AUTORIZAÇÃO (AGENDAMENTO) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PELO 

USUÁRIO DO SUS E SUAS RESPONSABILIDADES: 

 

Ao cidadão compete: 
 

1)  manter seus dados cadastrais atualizados para que possa ser avisado dos agendamentos 

realizados; 
 

2)  retirar o Formulário de Autorização do SISREG no prazo máximo de 72 horas antes da data da 

realização da consulta e/ou exame agendado. O não cumprimento do prazo de 72 horas para a retirada da 

ficha de autorização do SISREG torna a Unidade de Saúde Solicitante autorizada a solicitar o cancelamento 

da marcação e transferência da vaga para outro usuário da fila da Regulação; 
 

3) quando o usuário não puder comparecer na data e horário agendado para a realização do 

procedimento é de sua responsabilidade ligar para a unidade solicitando o cancelamento e/ou remarcação 

do agendamento, informando o motivo do mesmo. 
 

Em caso de ausência, sem justificativa, o usuário terá que passar novamente por uma consulta 

médica para nova avaliação na Unidade Básica de Saúde de referência e novamente ser inserido no 

SISREG para novo procedimento. 
 

Os casos de faltas sem pedido de cancelamento ou da não retirada da autorização do SISREG 

poderão ser encaminhados para o conhecimento do Ministério Público, ao qual caberá tomar as 

providências legais cabíveis. 
 

Os serviços executantes que não fazem parte da Rede Municipal, e que atendem de forma 

conveniada/consorciada serão passíveis de ações de controle e auditoria conforme Decreto Municipal nº 

14.760, de 21 de agosto de 2018, o qual instituiu a Política Municipal de Regulação do Sistema Municipal de 

Saúde. 
 

 

2.9) QUAIS AS ATRIBUIÇÕES DA RECEPÇÃO DE SOLICITAÇÕES (NAS UNIDADES DE SAÚDE)? 

 
São atribuições da recepção de solicitações: 
 

1) receber os pedidos de exames e encaminhamentos de unidades públicas ou contratualizadas 

pelo Sistema Único de Saúde, bem como, a atualização dos dados cadastrais dos usuários; 
 

2) conferir rigorosamente os seguintes dados: nome completo (sem abreviaturas), a data de 

nascimento, nome da mãe, endereço completo, telefone (convencional e celular) e Cartão Nacional do SUS, 

informando que a consulta/exame será marcado dentro do município, e de acordo com a disponibilidade da 

oferta; 
 

3) verificar, antes de receber o pedido para agendamento, se a requisição é original e se constam 

assinatura e carimbo do profissional solicitante. Os casos de cópias, requisições sem carimbo ou assinatura 

deverão ser devolvidas aos usuários para regularização dos mesmos; 
 

4)  orientar o usuário, quando receber o pedido para marcação de exames ou consultas, que este 

deverá comunicar à unidade de saúde, alterações em seus dados cadastrais; 
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5)  a recepção deverá informar ao usuário, após a marcação do procedimento pelo SISREG, a 

data e o local de agendamento, além de solicitar que o usuário retire a requisição até 72 horas antes 

da data agendada para realização do seu exame/procedimento; 
 

6)  separar e encaminhar para o coordenador da unidade de saúde, caso o usuário não seja 

localizado, conforme descrito no item anterior (3.4 deste manual), para que sejam tomadas as devidas 

providências; 
 

7)  no ato da entrega do Formulário de Autorização do SISREG para o usuário, a recepção deverá 

informar as responsabilidades do usuário perante o SUS, enfatizando os prejuízos ocasionados pelas faltas 

e sobre a atuação do Ministério Público nestas situações; 
 

 

2.10) APÓS A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NO EXECUTANTE (PRESTADOR): 

 
A Unidade Executante deverá registrar no sistema SISREG a confirmação do atendimento, através do 

campo “CHAVE DE AUTORIZAÇÃO”. 
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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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