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1. Como acessar o SISREG III?
R: Abra seu navegador internet (ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.), digite na
barra de endereço pressionando ENTER ao final:

Na tela principal digite seu operador, senha e clique em entrar.

Seu operador será: TRÊS PRIMEIROS DÍGITOS DE SEU CPF+NOME (ex.:
123FULANO) e senha 102030, é de suma importância que o operador ao efetuar seu
primeiro login altere a senha, sugerimos a utilização de no máximo seis dígitos (podem
ser letras, números ou símbolos).
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2. Como alterar minha senha de acesso ao SISREG?
R: Sua senha deverá ser renovada periodicamente, trata-se de um artifício de segurança
do aplicativo, para alterá-la a qualquer momento basta clicar sobre a funcionalidade
(disponível no canto superior da tela).
Serão exibidos os campos para alteração de sua senha de acesso, bem como telefones
de contato e e-mail.

Preencha os campos “Senha Atual”, “Senha Nova” e “Confirmação”, clicando no botão
alterar para concluir a troca de senha.
Obs.: Sugerimos que a senha tenha obrigatoriamente 06 dígitos, podem ser letras,
símbolos e/ou números.
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3. Onde localizo o número do Cartão do SUS, bem como realizo alterações e
novos cadastros?
R: Acesse o site http://cadastro.saude.gov.br, preenchendo a tela de login conforme a
figura abaixo.

Código do Estabelecimento = 7299516, Usuário = REGULACAO e Senha = 102030 (apenas
para consultas).

Na tela inicial do sistema cartão, preencha os campos de pesquisa e clique
preferencialmente no botão “Procurar usuário similar”, para que a busca realizada
seja mais abrangente.

Se entre os usuários exibidos como resultado da consulta estiver aquele que você
procura, basta clicar duas vezes (clique duplo) sobre o número do cartão e pressionar
Ctrl+C ou usar o botão direito do mouse clicando sobre a opção copiar. Assim quando
estiver no SISREG basta colar o número no campo CNS.
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Caso nenhum dos usuários apresentados seja aquele procurado, você poderá gerar o
número de cartão SUS. Quando é realizada uma pesquisa e nenhum cartão é
encontrado o aplicativo retorna a seguinte tela:

Clicando sobre o botão “Sim” um formulário será aberto para preenchimento, ao final
um número de cartão será exibido.

Sugerimos a inserção do número do CPF, assim o sistema preencherá as informações
com base nos dados da receita federal. Ademais, o número de telefone para contanto é
essencial, inclusive havendo a possibilidade de inserção de vários números.
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4. Como gerar uma solicitação de procedimento ambulatorial (consulta ou exame)
no SISREG?
R: 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 os dados pessoais (nome do paciente, nome da
mãe, data de nascimento) e clicar no botão pesquisar.

Caso o SISREG encontre algum resultado será exibida a seguinte tela:

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” para selecionálo e após clique no botão exibir cadastro. O sistema apresentará uma tela solicitandoSISREG – Sistema Nacional de Regulação
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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”, e logo abaixo
as unidades executantes (prestadores de serviço) com vagas disponíveis para a
realização do procedimento ambulatorial solicitado, basta clicar na “bolinha”
para selecionar a data 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.
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2) O SISREG lhe apresenta a mensagem “NENHUMA VAGA ENCONTRADA”,
caso isso aconteça a solicitação DEVE ser enviada para a fila de espera.

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 do 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 data, horário, local,
profissional, chave e preparo, informações estas que constam da autorização de
procedimentos ambulatoriais, conforme figura abaixo.
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5. Como enviar uma solicitação de procedimento ambulatorial (consulta ou
exame) para a fila de espera do SISREG?
R: A fila de espera no SISREG é uma rotina automática que roda todas as noites à
00h30min, sendo responsável pelo agendamento dos procedimentos que estão
aguardando autorização/agendamento, observando como critérios a posição na fila e a
disponibilidade de vagas, na prática, o primeiro que entra na fila também será o primeiro
a sair.
Quando o SISREG lhe apresentar a mensagem “NENHUMA VAGA ENCONTRADA”,
a solicitação DEVE ser enviada para a fila de espera. Para isso clique em “Solicitar”,
conforme figura a seguir:

Será carregada uma página que representa o laudo de solicitação do procedimento
ambulatorial, na guia destino da solicitação, clique na “bolinha” da fila de espera e
em seguida no botão Enviar.

Obs.: Quando a fila de espera agendar a solicitação, uma chave de confirmação será
gerada, basta consultar o que a fila agendou de um dia para outro e avisar os usuários
SUS.
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6. Como verificar quais procedimentos ambulatoriais (consultas ou exames)
estão PENDENTES NA FILA DE ESPERA?
R: Acesse o menu CONSULTA AMB e clique na funcionalidade Solicitações
pendentes na fila de espera.

Será aberta uma página contendo diversas informações sobre as solicitações
pendentes na fila de espera do SISREG, como: quantidade de solicitações
pendentes, código da solicitação, CNS, nome do paciente, código do
procedimento, descrição do procedimento, classificação de risco, CNES da
unidade solicitante, operador solicitante, data da solicitação e dias em espera.

Dica: para localizar um usuário rapidamente basta pressionar a tecla Ctrl (control) e dar
um leve toque na tecla F, uma “caixinha” será aberta digite o critério de busca e tecle
Enter, o resultado será realçado (colorido) na tela.
SISREG – Sistema Nacional de Regulação
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7. Como verificar o que foi agendado pela FILA DE ESPERA?
R: No menu CONSULTA AMB clique na funcionalidade Agendados pela fila de
espera.

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.
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8. Como enviar uma solicitação de procedimento ambulatorial (consulta ou
exame) para a regulação?
R: 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). 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.

Obs.: O médico regulador não conhece o usuário SUS para o qual o procedimento
está sendo solicitado, desta feita, o campo “Observações” torna-se essencial para que
fique ciente da necessidade de realização do procedimento pretendido. Quando o
médico regulador agendar a solicitação, um número chave será gerado, basta consultar
o que a regulação agendou de um dia para outro e avisar os usuários SUS.
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9. Como verificar quais procedimentos ambulatoriais (consultas ou exames)
foram AGENDADOS pelo médico regulador?
R: Acesse o menu CONSULTA AMB e clique na funcionalidade Agendados pela
regulação.

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.
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10. Como verificar quais procedimentos ambulatoriais (consultas ou exames)
foram DEVOLVIDOS pelo médico regulador?
R: 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.

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 figura abaixo.
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Digite aqui a resposta
para
a
justificativa
enviada pelo médico
regulador.

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.
SISREG – Sistema Nacional de Regulação
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11.
Como cancelar uma solicitação de procedimento ambulatorial (consulta ou
exame) no SISREG?
R: 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.

Um nova tela contendo os resultados da pesquisa será exibida, conforme figura abaixo:

Para efetivar o cancelamento basta marcar a “caixinha” que destaca a solicitação que
se quer cancelar, digitar a justificativa (o mais detalhada 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, caso uma solicitação com status
pendente necessite de cancelamento, apenas o médico regulador poderá alterar sua
situação para negado.
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12. Como localizar solicitações ambulatoriais, independentemente de sua
situação (aprovada, devolvida, negada, reenviada, cancelada ou pendente)?
R: 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).

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
SISREG – Sistema Nacional de Regulação
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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.

No entanto a chave só será exibida se a solicitação estiver aprovada/agendada.
SISREG – Sistema Nacional de Regulação
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Até aqui trabalhamos o perfil “solicitante” do módulo ambulatorial do SISREG, a
partir de agora veremos as funcionalidades para o perfil “executante”. Atente-se
ao perfil de acesso do SISREG, verificando na tela principal do aplicativo, no
canto superior direito se o perfil exibido é
.

13. Como cadastrar o preparo dos procedimentos, para que sejam exibidos na
ficha de autorização da consulta ou exame?
R: Clique no menu CADASTRO e em seguida na opção PREPARO.

Na tela que será apresentada selecione a “Unidade Executante” (prestadora do
serviço), apenas lhe será permitido selecionar aquela que o operador está vinculado.
Logo após, selecione o procedimento para o qual deseja digitar o preparo, será exibida
uma nova caixa de texto onde as definições do preparo podem ser digitadas, por fim
clique no botão alterar. Confira na figura a seguir:
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14. Como utilizar a chave para confirmar o comparecimento/realização do
procedimento na data e horário agendados pela central de regulação?
R: No menu CONSULTAS clique na opção “IMPRESSÃO/CONFIRMAÇÃO DE
AGENDA”.

Na tela exibida, preencha os critérios especificando o período desejado, a unidade
executante, profissional executante, procedimento e tipo de agenda
(confirmação), por fim clique no botão OK.

Obs.: o período máximo permitido entre a data inicial e a data final é de 07 dias, o tipo
de agenda na opção confirmação lhe permite usar a chave para confirmar o
comparecimento do paciente, já na opção consulta lhe permite visualizar/imprimir a
relação de paciente agendados. Outras opções como exibir procedimentos, exibir
telefones, listar para impressão e inverter ordem, estão disponíveis visando facilitar o
filtro das informações.
O resultado será apresentado, perceba que um campo Chave está disponível para
digitação do número que corresponde à solicitação, utilize “Ctrl+F” para localizar uma
solicitação ou paciente em pesquisas com muitos resultados. Insira o número chave
correspondente e clique no botão confirmar.
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15. O SISREG gera o boletim de produção ambulatorial, eliminando a necessidade
de digitação no aplicativo BPA Magnético. Sendo assim, como gerar o BPA
através do SISREG?
R: Posicione o mouse sobre o menu BPA, serão exibidas as opções, clique sobre
“Geração de arquivo (TXT)”.

A tela a seguir será exibida, preencha os campos e clique no botão “Exportar”.

*Sigla do órgão de origem: Insira uma sigla que corresponda ao nome do prestador
de serviço;
*Órgão de destino: SES (Secretaria de Estado de Saúde);
*Indicador do órgão de destino: Estadual;
*Competência: Selecione o mês/ano da competência inerente ao BPA que será gerado.
Após o preenchimento, a tela abaixo será exibida, contendo as informações inerentes
ao BPA, clique sobre o botão “visualizar” para que o BPA seja exibido na tela.
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Após exibidas as informações basta clicar sobre o botão “Salvar”.

*Se estiver usando o Internet Explorer como navegador, a mensagem abaixo será
exibida, basta apenas escolher onde salvar o arquivo.

*Mas, se estiver usando o Google Chrome, o arquivo será baixado diretamente na pasta
“Downloads”, clique sobre o ícone do arquivo baixado e selecione a opção “Mostrar na
pasta”.

Pronto, agora é só enviar o arquivo.
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