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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. Para suporte contate-nos pelo e-mail 
rafaelbatista@ses.mt.gov.br 
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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. 

 

http://cadastro.saude.gov.br/
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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 localizar o código do procedimento (SIGTAP) através do SISREG? 
 
R: Para buscar um procedimento da tabela SIGTAP, posicione o mouse sobre o menu 
CONSULTA GERAL e selecione a opção TABELA SIGTAP. 
 

 
 
Será exibida a tela abaixo. A busca pode ser realizada por código ou por descrição, 
como demonstrado a seguir: 
 

 
 
Digitando uma palavra chave inerente ao procedimento, basta clicar no botão 
procurar. Caso o procedimento seja encontrado, seu código, descrição e um botão 
detalhes serão apresentados. 
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5. Como gerar uma solicitação de procedimento hospitalar no SISREG? 
 
R: Acesse o menu “SOLICITAR” e clique na funcionalidade “INTERNAÇÃO”. 
 

 
 
A tela para pesquisa do usuário SUS será exibida, a primeira pesquisa será realizada 
na base do próprio SISREG, caso ele retorne nenhum registro você terá a opção de 
localizar o usuário no sistema cartão (CADSUSWEB). 
 

 
 
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: 
 

 
 
 
Confira os dados e ao encontrar o usuário buscado clique na “bolinha” para 
selecioná-lo, logo 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. 
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Com os dados do usuário SUS preenchidos, o aplicativo requere que preenchamos os 
dados da solicitação, conforme figura abaixo: 
 

 
 
Devemos digitar o código SIH do procedimento hospitalar desejado (depois clique 
no botão “checar”), selecionar o cid., a clínica (especialidade do leito), o 
profissional médico solicitante (aquele que carimbou e assinou o laudo físico), o 
caráter (eletivo ou urgência) e o risco (vermelho, amarelo, verde ou azul), por fim 
clicamos em OK. 
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O aplicativo apresentará uma página com diversas informações sobre a solicitação 
(laudo para solicitação de procedimentos hospitalares do SISREG) sendo: 
 

 
 
  

Identificação da unidade de saúde que 

requere a realização do procedimento 

hospitalar, juntamente com a sugestão 

de estabelecimento executante e data 

para realização. 

Dados do paciente, oriundos da 

base federal do sistema cartão 

(Cartão Nacional de Saúde do 

SUS). 

Dados da solicitação, como: 

profissional solicitante, cid., 

classificação de risco, 

procedimento, clínica. 

Dados técnicos, como: sinais e sintomas, hipótese 

diagnóstica, resultado de exames anteriores, 

condições que justificam a internação e natureza da 

lesão. 

Caso seja necessário a reserva 

de leito complementar, ex.: UTI. 

Ao final do 

preenchimento, clique no 

botão “solicitar”. 
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Será gerado o “LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 
INTERNAÇÃO HOSPITALAR” totalmente eletrônico (eliminando a necessidade de 
preenchimento de papel), pois a solicitação fica registrada na base de dados do 
SISREG podendo ser impressa sempre que se fizer necessário. 
 
Esse processo de solicitação gera um “Código” numérico que identifica o pedido, que 
automaticamente é enviado para a “Central de Regulação” onde será analisada pelo 
profissional médico com perfil “REGULADOR/AUTORIZADOR”, ele poderá: a) 
aprová-la; b) mantê-la pendente, c) devolvê-la e/ou d) negá-la.  
 

 
 

a) O médico “REGULADOR/AUTORIZADOR” aprova e reserva o leito, pois no 
SISREG a autorização é condicionada à reserva do leito; 
 

b) O médico “REGULADOR/AUTORIZADOR” devolve a solicitação para a 
unidade solicitante requerendo algum tipo de informação complementar, assim 
a unidade solicitante pode corrigir o laudo e reenviá-lo à Central de Regulação 
(meio eletrônico); 
 

c) O médico “REGULADOR/AUTORIZADOR” mantém pendente a solicitação, 
quando não encontra vaga disponível para a autorização ou necessita 
“EVOLUIR” esse paciente; 

 
d) O médico “REGULADOR/AUTORIZADOR” nega a solicitação, quando isso 

ocorre geralmente significa que com base na análise técnica realizada pelo 
médico regulador, considerando os dados informados pela unidade solicitante 
e com base em protocolos (clínicos e de regulação) a realização do 
procedimento hospitalar não é pertinente, nesse caso, a solicitação foi 
finalizada com status “negado”. 
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6. Como localizo uma solicitação de internação hospitalar (cirurgia/leito) no 
SISREG? 
 
R: Todas as solicitações podem ser localizadas, independentemente de seu status 
(autorizado, pendente, devolvido, negado ou reenviado), basta acionar o menu 
CONSULTA HOSP (consulta hospitalar) e clicar na funcionalidade Solicitações. 

 
 
Será carregada uma página contendo diversos critérios para pesquisa, as maneiras 
mais rápidas e fáceis de localizar uma solicitação são através do “Código da 
Solicitação” ou pelo CNS (cartão nacional de saúde). 

 
 
Basta digitar um dos dois parâmetros e clicar no botão buscar, o resultado será 
apresentado em uma nova página, contendo informações como: data da solicitação, 
nome do paciente, procedimento, clínica, prioridade, n° de AIH e situação (figura 
abaixo). 

 
Ao encontrar a solicitação, passe o ponteiro do mouse sobre ela, aparecerá uma 

“mãozinha” , clique apenas uma vez e o laudo de solicitação do procedimento 
hospitalar será aberto, conforme demonstra a figura na próxima página. 
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Esse é o laudo para solicitação de autorização 

de internação hospitalar, já com a n° de AIH, 

que substitui o laudo em papel. 

Obs.: a numeração de AIH 

apenas é atribuída ao laudo 

após o paciente receber alta 

da unidade hospitalar. 
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7. Como cancelar uma solicitação de procedimento hospitalar no SISREG? 
 
R: Deve-se acionar o médico “REGULADOR/AUTORIZADOR”, pois apenas ele tem 
acesso a realizar o cancelamento de solicitações hospitalares, seja cancelando 
apenas a autorização (o laudo volta para a regulação com status pendente), 
cancelando a internação (cancela apenas a entrada do usuário no hospital 
executante), ou negando-as (quando ainda não foram autorizadas). 
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8. Como REENVIAR para a regulação as solicitações hospitalares que foram 
DEVOLVIDAS pelo médico regulador? 
 
R: Acesse o menu CONSULTA HOSP e clique na funcionalidade Solicitações 
Devolvidas. 
 

 
 

Será carregada uma página com diversos critérios disponíveis para efetuar a busca, 
como: Código da solicitação, CNS e Período de solicitação. Para uma busca mais 
efetiva sugerimos o seguinte preenchimento: na seção Período preencha a data 
inicial e a data final (lembrando que esse é o período de solicitação), depois clique 
em PESQUISAR. 
 

 
 
O resultado da busca será exibido em uma nova página, para verificar o motivo da 
devolução bem como efetuar o reenvio, deve-se clicar sobre a solicitação. 
 

 
 
Após o clique, a solicitação de procedimento hospitalar será aberta e a justificativa da 
devolução estará disponível na seção Parecer, com data, horário e profissional que 
efetuou a devolução. 
 

  

Responda às necessidades do 

médico regulador/autorizador, 

preenchendo os campos e para 

finalizar clique no botão 

reenviar. 
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9. Como internar um paciente regulado pela Central de Regulação, com leito 
reservado para a minha unidade hospitalar? 
 
R: Clique na funcionalidade INTERNAR. 

 
 
Uma tela será exibida, contendo a relação de pacientes regulados, ou seja, 
autorizações para internações hospitalares com leitos reservados em sua unidade 
hospitalar (figura abaixo) localize o usuário e clique no botão internar. 

 
 
O laudo de solicitação será exibido contendo informações como: identificação da 
unidade solicitante, dados do paciente, dados da solicitação, laudo técnico e 
justificativa da internação. Na parte inferior da página será requerido o profissional 
executante (aquele que realizará o procedimento hospitalar) e a data de internação. 

 
 
Após o preenchimento das informações clique no botão internar, a mensagem 
“Paciente internado” deve ser exibida. 
 
Obs.: datas futuras não serão permitidas.  

Até agora trabalhamos o perfil “solicitante” do módulo hospitalar do SISREG, a 
partir de agora veremos as funcionalidades para o perfil “executante int” 

(executante internação). Atente-se ao perfil de acesso do SISREG, verificando na 
tela principal do aplicativo, no canto superior direito se o perfil exibido é 

. 
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10. Caso haja a necessidade de alteração do procedimento principal no laudo 
de AIH, como realizo a mudança de procedimento no SISREG? 
 
R: Clique no menu SOLICITAR e depois na funcionalidade Mudança de 
Procedimento Principal. 

 
A tela contendo os filtros para busca será exibida, conforme figura abaixo: 

 
Basta preencher um ou mais campos ou apenas clicar diretamente sobre o botão 
Pesquisar, que a relação de pacientes internados será exibida devendo-se clicar no 
botão Trocar. 

 
O laudo de solicitação será exibido contendo informações como: identificação da 
unidade solicitante, dados do paciente, dados da solicitação, laudo técnico e 
justificativa da internação. Na parte inferior da página será requerido o código do 
procedimento (para o qual se deseja alterar o laudo de AIH), o cid e a justificativa 
para mudança de procedimento. 

 
Após o preenchimento das informações clique no botão Enviar para Regulador. 
Obs.: todas as mudanças de procedimento principal devem ser autorizadas pelo 
médico regulador/autorizador.  
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11. Como verifico quais leitos hospitalares estão disponíveis, 
reservados, ocupados e/ou impedidos no SISREG? 
 
R: Acesse o menu CONSULTA HOSP e clique na funcionalidade Mapa de leitos. 
 

 
 
Uma tela será exibida requerendo o preenchimento da UNIDADE EXECUTANTE 
(hospital) e da CLÍNICA que se deseja verificar os leitos (conforme figura abaixo). 
 

 
 
Após a seleção, o mapa de leitos será carregado automaticamente, exibindo o 
quantitativo de leitos disponíveis, em reserva eletiva, em reserva urgente, 
ocupados ou impedidos organizados por data (figura abaixo). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Situação  

do leito 

Datas visíveis por página 

Outras páginas 

Para verificar quais são os pacientes alocados, basta clicar sobre o n° em 

destaque na cor azul, assim uma relação de pacientes será exibida e, por fim ao 

clicar sobre o nome do paciente tem-se acesso ao laudo de AIH. 
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12. Como realizar a alta hospitalar de um paciente no SISREG? 
 
R: Clique no menu SAÍDA/PERMANÊNCIA. 
 

 
 
Será exibida a relação de pacientes internados, figura abaixo, contendo dados como: 
data da internação, nome do usuário, procedimento, clínica, risco, e o botão 
Saída/Permanência. 
 

 
 
Clique no botão Saída/Permanência que corresponde ao paciente que se deseja dar 
alta hospitalar, assim o laudo de solicitação será exibido contendo informações como: 
identificação da unidade solicitante, dados do paciente, dados da solicitação, 
laudo técnico e justificativa da internação. Na parte inferior da página será 
requerido o motivo (razão pela qual o paciente está recebendo alta). 
 

 
 
Após o preenchimento das informações clique no botão Efetua Saída, a mensagem 
“Alta Efetivada” deve ser exibida. 
 
Obs.: Caso a alta seja efetivada com o motivo incorreto, será necessário ALTERAR 
O MOTIVO DA ALTA, para isso clique em: 
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Na tela que será exibida, preencha os filtros para busca e clique no botão 
PESQUISAR. 
 

 
 
O resultado da pesquisa será exibida conforme figura abaixo, basta clicar sobre o 
botão ALTERAR MOTIVO ALTA. 
 

 
 

No final da página serão exibidas na seção MOTIVO DA ALTA as outras opções, 
basta selecionar um motivo e finalizar clicando sobre o botão ALTERAR. 
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