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Regulação
Regras para o SISREG AMBULATORIAL
1

Perfil das unidades: Os profissionais das unidades de Atenção Primária são SOLICITANTES e
REGULADORES. Nas Policlínicas e Hospitais são EXECUTANTES e nas unidades de emergência não
tem acesso ao SISREG Ambulatorial;

2

Perfil dos profissionais: Todo médico, dentista e enfermeiro de APS devem ter login e senha de
SOLICITANTE. As senhas de solicitantes são criadas pelo gerente/diretor daunidade.

3

Responsabilidade pela inserção dados no SISREG: Toda solicitação/encaminhamento deve ser
inserida pelo próprio médico/dentista que fizer a solicitação preferencialmente no momento da consulta.
Quando não for possível (unidades tipo B, o admninistrativo pode inserir as solicitações). O enfermeiro
NÃO deve incluir solicitação de exames/consultas sem ter carimbo e assinatura do médico de APS

4

Médicos reguladores: Toda unidade de APS deve ter pelo menos um médico regulador. Este
OBRIGATORIAMENTE é o médico RT da unidade. Dependendo da quantidade de ESF ou tamanho da
Unidade pode-se cadastrar mais de um médico Regulador.

5

Competência profissional: Fica restrito ao dentista a regulação das vagas de odontologia. Todosos
demais exames e encaminhamentos são de responsabilidade exclusiva do profissional médico. Fica
vedado o login/senha de REGULADOR para gerentes ou diretores ou demais cargos que não sejam
médicos ou dentistas;

Regulação
Regras para o SISREG AMBULATORIAL
6

Regionalização: O agendamento da consulta/exame deve ser realizado para a unidade disponível mais
próxima da residência do paciente. Portanto, sempre que possível deve-se respeita a regionalização;

7

Regular diariamente: O regulador deve realizar a regulação das vagas diariamente pois a agilidade para
o agendamento das vagas para os pacientes de cada unidade depende dessa interação.

8

Registrar todo ato regulação: Cada vez que o regulador realizar a regulação deve sempre registrareste
ato. Inicialmente deve registrar se há pertinência clínica. Não havendo deve NEGAR a vaga. Em caso
positivo, não havendo vaga deve registrar “COM INDICAÇÃO CLÍNICA PORÉM SEM VAGANO
MOMENTO”. Havendo dúvida deve registrar a justificativa e devolver o caso especificando quais os
dados devems er melhor descritos;

9

Protocolos clínicos baseados em evidências: Tanto o solicitante quanto o regulador devem seguir as
melhores evidências clínicas baseadas em evidências. Para o regulador está disponível o em
www.subpav.org “Manual do Regulador”. As solicitações sem pertinência clínica devem ser NEGADAS
para que os pacientes que mais necessitem tenham sua vagaagendada.
Sempre que negar ou devolver recomenda-se que o médico regulador converse pessoalmente como
médico solicitante para fazer educação permanente;

Regulação
Regras para o SISREG AMBULATORIAL
10 Avisar diariamente os pacientes: Cabe à unidade solicitante de APS checar diariamente todas as

solicitações agendadas e avisar o paciente com antecedência. Nas uniaddes tipo A o próprio ACS deverá
checar e avisar os pacientes além de cancelar as consultas/exames quando for necessário. Nas
unidades B ou C para o território não coberto pelas ESF o administrativo da unidade deverá realizar esta
tarefa;

11

Exames/consultas externos: As solicitações de exames/encaminhamentos externos devem ser
avaliados pelo médico/enfermeiro/dentista das unidades deAPS (quando for de paciente de alguma ESF
pelo proprio profissional daquela ESF). Não há necessidade de agendar consulta específica para o
médico. Na maioria das vezes isso se dará não presencialmente. Consultas/exames sem indicação não
devem ser inseridos no sistema. A coordenação do cuidado é uma função importante da APS.

12 Atualizar dados cadastrais: Deve-se aproveitar toda oportunidade com o paciente para atualizar os

dados cadastrais, especialmente o telefone. Esta é uma atribuição dos ACS mas todos osprofissionais
podem realizar esta atualização;

Regulação
Unidade de Atenção Primária

PROFISSIONAL

ATRIBUIÇÕES NO SISREG

MÉDICO

• Solicita e insere exames e encaminhamentos;
• Avalia solicitações externas e coordena o cuidado;

ENFERMEIRO

• Insere solicitações feitas por médicos externos;

MÉDICO RT

• Regula todas as solicitações no SISREG;
• Devolve ou nega as solicitações sem necessidade;

ACS

• Verifica as solicitações agendadas diariamente;
• Informa o paciente do agendamento;
• Cancela encaminhamentos/exames quando desistência

DENTISTA

• Solicita exames e encaminhamentos para Odontologia

GERENTE

• Verifica as solicitações agendadas diariamente;
• Garante que paciente seja informado do agendamento;
• Cancela encaminhamentos/exames quando desistência

Regulação
Unidade de Atenção Primária
MÉDICO DE FAMÍLIA ou demais médicos da APS

Todo MÉDICO da equipe deve:
• Ter senha de SOLICITANTE;
• Solicitar as suas próprias consultas referenciadas e exames complementares no SISREG;
•Avaliar a necessidade de qualquer encaminhamento ou exames solicitados externamentee
coordenar o cuidado, inserindo no SISREG apenas os casos em que houverindicação;
Fica vedado ao MÉDICO:
• Delegar a sua senha e login a terceiros;
• Delegar a solicitação de exames/consultas no SISREG a terceiros;
• Solicitar exames/consultas para pacientes fora de sua área de abrangência da equipe;
• Transcrever solicitação de exames/consultas no SISREG sem avaliação da necessidade;
Observações:
- A solicitação de consultas/exames no SISREG deve ser realizada preferencialmente no horário de
trabalho. Não é permitida a reserva de horário na agenda para essa função administrativa, mas sim
realizada nos horários ociosos ao longo do dia (ex. falta de paciente, horário reunião, etc)
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Unidade de Atenção Primária
MÉDICO RT/regulador

Todo MÉDICO RT deve:
• Ter senha de REGULADOR;
• Regular diariamente todas as solicitações pendentes para toda a unidade de saúde;
Fica vedado ao MÉDICO RT:
• Delegar a sua senha e login a terceiros;
• Beneficiar seus próprios pacientes em detrimento das demais ESF ou unidade;
• Utilizar o SISREG para encaminhar pacientes oriundos de sua clínica/consultórioparticular;
Observações:
- O médico regulador deve dar conta da regulação de todas as solicitações da unidade. Esta pode ser
feita em horário de trabalho ou não. Fica vedada a reserva de turnos ou horários para a regulação.
Esta será realizada nos períodos assistenciais ociosos (ex. falta de pacientes, etc,) ou fora do horário
de trabalho na unidade;

Regulação
Unidade de Atenção Primária
Enfermeiro

Todo ENFERMEIRO da equipe deve:
• Ter senha de SOLICITANTE;
•O enfermeiro pode inserir solicitações consultas/exames no SISREG, mesmo que externos,
desde que haja solicitação carimbada e assinada por um médico. Nesse caso deve inserir o
nome e CRM do médico solicitante;
Fica vedado ao ENFERMEIRO:
• Delegar a sua senha e login a terceiros;
•Solicitar qualquer exame ou consulta no SISREG sem a solicitação carimbada e assinada
de um médico;
•Inserir solicitação de exames/consultas para pacientes fora de sua área de abrangência da
equipe;
• Transcrever solicitação de exames/consultas no SISREG sem avaliação da necessidade;
Observações:
- A inclusão de solicitação de consultas/exames no SISREG deve ser realizada preferencialmente no
horário de trabalho. Não é permitida a reserva de horário na agenda para essa função administrativa,
mas sim realizada nos horários ociosos ao longo do dia (ex. falta de paciente, horário reunião, etc)
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Unidade de Atenção Primária
Dentista

Todo DENTISTA da equipe deve:
• Ter senha de SOLICITANTE;
• Solicitar através do SISREG os exames e ecnaminhamentos referentes a odontologia;
Fica vedado ao DENTISTA:
• Delegar a sua senha e login a terceiros;
• Delegar a algum terceiro a inserção das solicitações no SISREG;
• Solicitar exames ou encaminhamentos que não sejam estritamente da odontologia;
• Transcrever solicitação de exames/consultas no SISREG sem avaliação da necessidade;
Observações:
- A inclusão de solicitação de consultas/exames no SISREG deve ser realizada preferencialmente no
horário de trabalho. Não é permitida a reserva de horário na agenda para essa função administrativa,
mas sim realizada nos horários ociosos ao longo do dia (ex. falta de paciente, horário reunião, etc)
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Unidade de Atenção Primária

Todo ACS da equipe deve:
• Ter acesso ao login de COORDENADOR da UNIDADE;
ACS/administrativo
• Verificar diariamente as solicitações agendadas;
• Avisar os pacientes do agendamento das consultas/exames;
• Cancelar as solicitações com antecedência quando for manifestado interesse
pelo paciente;
Fica vedado ao ACS:
• Solicitar qualquer exame ou encaminhamento;
• Executar qualquer função que seja diferente de visualizar/cancelar solicitações;
Observações:
- O ACS deve ter cadastrado perfil para visualizar e cancelar as solicitações; O cadastro
e ajuste no perfil deve ser realizado pelo diretor/gerente da unidade;
- deve-se criar um login/senha de COORDENADOR da UNIDADE por equipe de saúde
da família;
- Nas áreas cobertas por ESF o ACS deve realizar a checagem e avisar os
pacientes quando agendados, nas demais áreas cabe ao administrativo;
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Unidade de Atenção Primária

Todo GERENTE/DIRETOR da equipe deve:
Gerente/diretor• Ter acesso ao login de COORDENADOR da UNIDADE;
• Verificar diariamente as solicitações agendadas;
• Cancelar as solicitações com antecedência quando for manifestado interesse pelo pa
• Realizar senha/login para cada médico, enfermeiro e dentista solicitantes;
Fica vedado ao GERENTE/DIRETOR:
• Solicitar qualquer exame ou encaminhamento;
Observações:
- Todo médico/enferemeiro/dentista da atenção primária deve ter login e senha de solicitante;
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Pode-se filtrar por CNES (recomendamos), nome procedimento, periodo

Regulação Passo a
Passo

Clicando no cabeçalho da tabela pode-se mudar ordenamento

SISREG - regulador

PASSO A PASSO RESUMIDO
PARA O REGULADOR

SISREG - regulador
http://sisregiii.saude.gov.br

login
senha

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador

SISREG - regulador
1

Nome do procedimento /
consulta – sistema não
facilita a busca do nome do
procedimento. Ideal gerar
antes uma lista de todos os
procedimentos possíveis.

2 Data inicial: estamos

regulando o ano de 2012

3

Data final

1 CONSULTA EM PNEUMOLOGIA
2 01/01/2012
3 30/07/2012

SISREG - regulador

Clicar no
cabeçalho
para
classificar por
ordem

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador
Clicar na linha
para
selecionar
Priorizar
unidades da
APS

Notar que
agora esta por
ordem de
risco

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador

Caso haja
vaga, escolher
unidade
executante
mais proximo
da casa ou a
desejada

Justificativa do
encaminhamento

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador
1. AUTORIZADO
Está autorizando o
procedimnento/enca
minhamento

2. PENDENTE
Está deixando no
sistema para o
próprio regulador
ver depois. Ex.
quando não tem
vaga mas justifica
encaminhamento

3. DEVOLVIDO
Está devolvendo à
unidade solicitante
para informações
complementares

4. NEGADO
Está negando a
solicitação. Assim,
sai da lista de
regulação e da lista
espera.

Justificativa da negativa,devolucao ou pendencia

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador

P/ autorizar

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador
Selecionar a
unidade
executante mais
próximo da
residencia do
paciente e a
data compativel
com a
necessidade

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador
Aguardar a
confirmação

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador
MACETE:
Após essa
confirmação de
agendamento,
clicar 3 vezes na
seta para voltar
Com isso volta para a tela
inicial sem precisar reinserir os dados de filtro.
Assim ganhará alguns
segundos preciosos!!!

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

SISREG - regulador
Voltamos para
a tela anterior.

Mas a paciente
que acabamos de
regular continua
visível.
Ou selecione a
próxima paciente
para regular ou
clique novamente
em “RISCO” para
re-ordenar, assim
a paciente já
regulada sai da
lista.

Observe que
não precisa
re-inserir os
dados de filtro
se você voltou
com seta do
navegador

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

Secretaria Municipal de Saúde e DefesaCivil

