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ABREVIAÇÕES

ASB Auxiliar de Saúde Bucal

ASM Ambulatório de Saúde Mental

CADSUS WEB Sistema de cadastramento de Usuários do Sistema Único de Saúde

CAPS Centros de Atenção Psicossocial

CAPS-AD Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas

CAPS-IJ Centro de Atenção Psicossocial - Infanto-Juvenil

CAS Centro de Atenção à Saúde

CDI Clínica da Imagem

CEO Centro De Especialidades Odontológicas

CISC Centro Integrado São Camilo

CLIN. FISIO. Clínica Corpo a Corpo, Hidrofisio Center e Clinfisio 

CMC-FMS Central de Marcação de Consultas da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR

CME Centro Municipal de Especialidades

CMM Centro Municipal da Mulher

CNS Cartão Nacional de Saúde

CPO Clínica Pontagrossense de Otorrinolaringologia

CTA Centro de Testagem e Aconselhamento

ECG Eletrocardiograma

FMS-PG Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR

GMS Gestão Municipal em Saúde

GSUS Sistema de Gestão da Assistência de Saúde do SUS 

HBJ Hospital Bom Jesus

HC Hospital da Criança

HCVC Hospital da Cruz Vermelha de Castro

HOSP Santa Casa, Hospital Bom Jesus e Hospital Regional

HOSPITAIS Santa Casa, Hospital Bom Jesus, Hospital Municipal, Hospital Regional e Hospitais de outros Municípios

HURCG Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais

GSUS Sistema de gestão de processos hospitalares denominado SOUL GSUS Hospitalar

NASF Núcleos de Apoio à Saúde da Família

PSE Programa Saúde na Escola

SAE Sistematização da Assistência de Enfermagem

SESA-PR Secretaria de Saúde do Paraná

SISCAN Sistema de Informação do Câncer

SISREG Sistema de regulação

ST. CASA Santa Casa de Misericórdia Ponta Grossa 

TFD Tratamento Fora do Domicílio

TSB Técnico em Saúde Bucal

UBS Unidade Básica de Saúde

UBSF Unidade Básica de Saúde da Família

UBSF CLG Unidade Básica de Saúde da Família Cyro de Lima Garcia (CAS Oficinas) 

UBSF LCM Unidade Básica de Saúde da Família Luiz Conrado Mansani (CAS Uvaranas) 
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INFORMATIVO – SISREG – ADMINISTRATIVOS

1 -As referências de especialidades oriundas dos  Hospitais Bom Jesus, Santa Casa, Hospital Regional e -,

abaixo relacionadas, podem ser inseridas pelos funcionários ADMINISTRATIVOS das Unidades Básicas de

Saúde, informando o nome completo do profissional solicitante (opção profissional não listado), CRM (Registro do

Conselho de Classe), bem como deverão inserir no campo OBSERVAÇÃO da Guia de Solicitação do SISREG dados

clínicos do paciente que constam na referência e nome do Hospital solicitante.

As  Unidades  de  Saúde  devem  solicitar  abertura  temporária  de  COTA  DE  SOLICITAÇÃO  (para

visualização via SISREG) para o Complexo Regulador, via e-mail: sisreg-smspg@hotmail.com:

PROCEDIMENTO SIST. DE AG. CÓDIGO SOLICITANTE EXECUTANTE

Avaliação em Cirurgia Neurológica (Neurocirurgia) GSUS 0710346 CME/HC/HOSP/- HURCG

Consulta em Cirurgia Vascular – Cirúrgico (Adulto) GSUS 0736007 CME/HC/HOSP/- HURCG

Consulta em Ortopedia - Alta Complexidade GSUS 2018103 CME/HC/HOSP/- HC/HURCG

Consulta em Cirurgia de Otorrinolaringologia (Adulto) GSUS 0703291 CME/HC/HOSP/- HC/HURCG

Consulta em Cirurgia de Otorrinolaringologia (Pediátrico) GSUS 0709004 CME/HC/HOSP/- HC/HURCG

Endoscopia SISREG 0073001 HBJ/ST. CASA/HURCG/- GASTROCLÍNICA

Retossigmoidoscopia SISREG 0829009 HBJ/ST. CASA/HURCG/- GASTROCLÍNICA

Ultrassonografias Ortopédicas Verificar tabela do item nº 4

Para  referências  oriundas  dos  Hospitais Bom  Jesus,  Santa  Casa,  Hospital  Regional  e  - de  OUTRAS

ESPECIALIDADES, os funcionários ADMINISTRATIVOS NÃO PODEM INSERIR VIA SISREG, pois o paciente

deverá  passar  por  avaliação  com o profissional  médico  da  UBS o  qual  poderá  inserir  no  sistema caso  seja

necessário.

1.1 - AS REFERÊNCIAS ORIUNDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES (CME):

As Unidades de Saúde NÃO PODEM INSERIR as referências das especialidades da tabela acima. Assim,

os pacientes deverão ser encaminhados para o CME, onde serão inseridos via SISREG.

Os funcionários administrativos NÃO PODEM INSERIR NO SISREG OUTRAS ESPECIALIDADES oriundas do

CME, sendo que o paciente deverá passar por avaliação com o médico da UBS, o qual poderá inseri-lo no sistema

caso haja necessidade.

2 - REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI: 

a) Somente  as  especialidades  de  ONCOLOGIA  CLÍNICA  –  NEFROLOGIA*, UROLOGIA  LITÍASE*,

ORTOPEDIA DE ALTA COMPLEXIDADE*, CONSULTA EM OTORRINO CIRÚRGICO ADULTO* e  CONSULTA

EM OTORRINO GERAL CLÍNICO** poderão ser inseridas via SISREG pelos profissionais ADMINISTRATIVOS

das Unidades Básicas  de Saúde,  sendo  que as  demais  especialidades  deverão  ser  avaliadas  pelo  médico  da

unidade e se necessário inseridas via SISREG.

* Essas especialidades necessitam que seja solicitada a abertura de cotas.

** Essa especialidade não necessita que seja solicitada a abertura de cotas.
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ATENÇÃO:  Conforme e-mail  encaminhado no dia  7 de maio  de 2020 pela  Gerência do Setor  de Controle e

Avaliação  da  FMS-PG,  os  profissionais  administrativos  das  UBS  estão  autorizadosa  inserir  no  SISREG  as

especialidades CONSULTA EM OTORRINO CIRÚRGICO ADULTO e CONSULTA EM OTORRINO GERAL (CLÍNICO) de

pacientes  oriundos  do  Hospital  Municipal  Amadeu  Puppi,  referenciados  pela  DRA.  ELAINE  PRANDEL

(Especialista em Otorrinolaringologista).

Referente  à  implantação  e  utilização  do  sistema  SISREG  no  Hospital  Municipal,  as  seguintes

especialidades/nomenclaturas estão liberadas para inserção pelos médicos deste estabelecimento, sendo certo que

eventualmente novas especialidades/nomenclaturas serão liberadas:

PROCEDIMENTO SIST. DE AG. CÓDIGO

Consulta em Cirurgia Geral - Adulto GSUS/SISREG 0005001

Consulta em Cirurgia Geral – Adulto - Retorno SISREG 0732005

Cirurgia Geral SISREG 0005007

Consulta em cirurgia Geral – Adulto – Pós Operatório SISREG 2018080

Consulta em Pequena Cirurgia - Retorno SISREG 0800553

Nefrologia Para pacientes internados e impossibilitados de

comparecer na UBS para levar as guiasOncologia

3 - REFERENTE AO HOSPITAL DA CRIANÇA (HC): 

As solicitações para outras especialidades feitas pelos médicos pediatras do AMBULATÓRIO DO HC deverão

ser inseridas pelo próprio hospital no momento pelos funcionários administrativos. Assim, as unidades de

saúde  NÃO PODEM INSERIR referências  oriundas  do  Ambulatório  de  Especialidades  e  do  plantão  HC,  via

SISREG.

Quando o paciente possuir uma referência oriunda de um atendimento realizado em eventual plantão no HC, o

mesmo deverá passar por avaliação médica na UBS, antes de ser inserido no SISREG pelo médico.

A documentação para encaminhamentos via TFD deverá ser preenchida pelos médicos pediatras e especialistas do

HC.

4 – DAS GUIAS ORIUNDAS DO SISTEMA CARCERÁRIO:

Tendo  em vista  a  orientação  da  Gestão  Municipal  em Saúde  (GMS-FMS),  os  funcionários  administrativos  da

Unidade Básica de Saúde Adão Ademar de Andrade e da Unidade Básica de Saúde Lauro Muller – Santa Maria

estão liberados para realizar inserções no SISREG de guias oriundas do sistema carcerário no município de Ponta

Grossa/PR.

É obrigatório o preenchimento do: 

a) nome do profissional solicitante utilizando, caso necessário, a opção de profissional não listado; 

b) CID compatível; 
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c) CRM;

d) classificação  de  risco,  caso  conste  na  referência  e  no  campo das  OBSERVAÇÕES os  dados  clínicos  do

paciente, sendo que deverá ser informado que se trata de paciente oriundo do SISTEMA CARCERÁRIO, para que os

reguladores não devolvam a guia pelo motivo do Município diferir de Ponta Grossa/PR.

Ainda, caso as guias sejam devolvidas pela regulação, a UBS deverá entrar em contato com o sistema prisional,

para que este informe o solicitado pelo regulador seja reenviado a guia pelo profissional médico da UBS. Portanto,

é imprescindível a inserção de todos os dados corretamente para que não ocorram devoluções. 

O Complexo Regulador orientará o profissional médico do sistema prisional quanto às informações obrigatórias que

devem constar na referência entregue na unidade de referência.

Informamos  que  os  agendamentos  de  consultas/exames  referentes  aos  pacientes  do  sistema  carcerário,

(solicitados somente pelas UBS Lauro Mueller  e UBS Adão Ademar Andrade),  deverão ser  agendados para o

período matutino em razão das escoltas policiais serem liberadas/realizadas nesse período.

Os agendamentos de consultas para a UBS Adão Ademar de Andrade deverão ser agendados somente entre as

09:00 até 11:00. 

5 - LIBERAÇÃO DE ACESSO PARA INSERÇÃO DE GUIAS DE ULTRASSONOGRAFIA NO SISREG

As Unidades Básicas de Saúde, através de seus servidores administrativos, estão autorizadas a inserir no SISREG

as solicitações de exames de Ultrassonografia oriundas do Hospital Bom Jesus, Santa Casa, Hospital Regional e do

-.

As guias de solicitação de Ultrassom Ortopédico somente devem ser inseridas caso o paciente já tenha passado

por médico ortopedista. Nestes casos, as Unidades Básicas de Saúde deverão solicitar, por e-mail, a liberação de

cota ao Setor de Controle e Avaliação.

6 - SOLICITAÇÕES DE CANCELAMENTO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR

Tendo em vista que alguns pacientes, em situações específicas, solicitam o cancelamento de suas consultas por

motivo de força maior, estando impossibilitados de comparecer à consulta no dia e horário agendados, solicitamos

às Unidades Básicas de Saúde que sigam as orientações abaixo:

Os pacientes que comunicarem às UBS que não poderão comparecer em um prazo de até 72 horas antecedentes a

consulta, poderão ser reinseridos no SISREG com prioridade (cor amarela). 

A observação do SISREG deve conter o motivo do cancelamento.

O servidor administrativo poderá reinserir a solicitação no SISREG sem a necessidade de que o paciente passe por

nova avaliação.
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A UBS deverá enviar um e-mail ao Setor de Controle e Avaliação informando os dados do paciente, o código da

solicitação cancelada e o motivo da reinserção para que o caso seja informado ao Profissional Regulador, para que

este possa realizar novo agendamento.

7 – REFERENTE ÀS CONSULTAS PARA REAVALIAÇÃO DE REFRAÇÃO

Conforme Ofício nº 196, os pacientes que necessitarem de reavaliação, a critério do especialista, devem retornar à

Unidade Básica de Saúde de referência após um ano de seu primeiro atendimento com o pedido (entregue e

datado no momento da primeira consulta). 

A UBS somente poderá inserir estes pacientes no SISREG com a apresentação deste pedido de reinserção (modelo

em anexo), na especialidade: OFTALMOLOGIA REFRAÇÃO – REAVALIAÇÃO.

Dessa forma os profissionais administrativos poderão solicitar a referida Consulta sem a avaliação do especialista,

porém deverão encaminhar e-mail ao Complexo Regulador solicitando abertura de cota.

8 - DA SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Em alguns casos, os médicos das Unidades Básicas de Saúde / Estabelecimentos de Saúde solicitam ao complexo

regulador que devolvam guias de pacientes para que possam solicitar a mudança da classificação de risco.

Porém, em vez de realizarem as alterações necessárias no SISREG e REENVIAREM essas guias ao complexo

regulador, estão fazendo o cancelamento destas, reinserindo os pacientes no SISREG com a classificação de risco

desejada.

Contudo,  esta nova solicitação terá de passar pelo processo de regulação novamente,  no qual,  o Regulador,

utilizando os critérios de avaliação, poderá diminuir o grau de risco, levando o paciente a ir para o final da fila de

espera.

Sendo assim, para solicitar a ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, o médico da UBS deve obrigatoriamente

enviar um e-mail ao GCA com as informações da solicitação para que os Reguladores possam avaliar cada caso. 

Se  for  necessário  apenas  ALTERAR  DADOS DE  DIAGNOSTICO,  favor  enviar  um e-mail  ao  GCA  para  que  o

regulador devolva a guia, a qual depois de corrigida deve ser reenviada para a regulação. Desta forma, ao reenviar

a guia, o paciente volta para a mesma posição na fila de espera.

9 - DOS AGENDAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS VIA GSUS E -.

Conforme determinação estabelecida pela Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR, os agendamentos
realizados via sistema GSUS e - devem seguir as diretrizes abaixo:

As guias de agendamento das consultas do sistema GSUS e do - devem sempre ser impressas e anexadas à guia
do SISREG, a qual servirá como referência.

Referente às guias do SISREG:
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1) ADMINISTRATIVOS: É permitido que  os  servidores  administrativos  (ou  outro  profissional  da  UBS
responsável pela entrega das guias aos usuários) assinem e carimbem (com o carimbo da UBS) as guias de
solicitação do SISREG entregues aos usuários para encaminhamentos/atendimentos a serem realizados no (a)*:

 MK Clinic;
 Centro Integrado de Saúde São Camilo;
 Clínica da Imagem.

2) MÉDICOS: É obrigatório que os  médicos das UBS assinem e carimbem (com o carimbo do médico) as
guias de solicitação do SISREG entregues aos usuários para encaminhamentos/atendimentos a serem realizados
no (a)*:

 Clínicas  e/ou  hospitais  de  Curitiba/PR  e  outros  municípios  (agendadas  através  dos  sistemas  de

GSUS/TFD);
 Hospital do Rocio localizado em Campo Largo/PR;
 Hospitais localizados em Ponta Grossa/PR (Bom Jesus, Santa Casa e Regional);
 -;
 Gastroclínica (procedimentos: Retossigmoidoscopia, Colonoscopia ou Endoscopia);
 Agendamentos realizados pela Central de Exames – FMS-PG (GSUS/-);
 Clínicas de Fisioterapia (CLINFISIO, CORPO A CORPO e HIDROFISIO ), nos casos em que o profissional

médico esteja ausente, poderá ser assinado e carimbado pelos profissionais enfermeiros).

Caso  o  (s)  médico  (os)  esteja  (m)  usufruindo  suas  férias  ou  a  UBS  esteja  temporariamente  sem  este  (s)
profissional  (ais),  o servidor  responsável  deverá entrar  em contato com a Central  de  Marcação de consultas
(através do ramal 4035), a qual auxiliará na solução da questão.

* No momento alguns Estabelecimentos de Saúde podem não prestar serviços no Município, porém

eventualmente poderão vir a integrar e/ou serem excluídos das listas acima.

10– OBSERVAÇÕES GERAIS 

a) No caso de pacientes com referências oriundas dos Hospitais Santa Casa, Bom Jesus e Regional, os

funcionários administrativos das Unidades de Saúde poderão inserir a especialidade denominada Fonoaudiologia-

Geral (CME) via SISREG.

b) No caso de pacientes encaminhados por algum profissional fisioterapeuta do NASF, os funcionários

administrativos das Unidades de Saúde poderão inserir  a especialidade denominada  Consulta em Ortopedia

Geral via SISREG.

c) Tendo em vista  que um grande volume de solicitações  são devolvidas  pela  regulação para que sejam

corrigidas e reenviadas, e que em muitos casos faz-se necessário que o paciente seja reavaliado, restou pactuado:

c.1) Caso o paciente não pertença mais à UBS, deverá o profissional administrativo entrar em contato

telefônico com o mesmo informando que este deverá se dirigir a UBS de referência para que seja reavaliado

através de consulta médica e reinserido no SISREG, caso necessário. A guia da UBS que o paciente não

pertence mais deve ser cancelada pelo médico;
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c.2) Caso paciente não seja encontrado, o  profissional médico da UBS deverá cancelar a solicitação

informando na observação que o paciente não pertence mais à UBS e que após várias tentativas de contato

não foi localizado.

c.3) Caso paciente não seja encontrado, o  profissional médico da UBS deverá cancelar a solicitação

informando na observação que o paciente não pertence mais à UBS e que após várias tentativas de contato

não foi localizado.

d) REFERENTE AO PREENCHIMENTO DO CAMPO “UNIDADE EXECUTANTE” SISREG:

As  guias  de  agendamento  do  SISREG  entregues  aos  pacientes  possuem,  dentre  outras,  as  informações

relacionadas abaixo: 

 

 UNIDADE EXECUTANTE: campo no qual constam os dados da consulta, dentre os quais: UNIDADE

EXECUTANTE;

 DADOS DA SOLICITAÇÃO: campo onde constam os dados da solicitação, dentre os quais: UNIDADE

DESEJADA.

E alguns pacientes estão se dirigindo à UNIDADE DESEJADA com a guia em mãos, em vez de se dirigiir à UNIDADE

EXECUTANTE, perdendo assim suas consultas.

Isto ocorre, pois, o Profissional Regulador realiza o agendamento da consulta nos locais onde a vaga é ofertada, o

qual pode ser diferente do local da UNIDADE DESEJADA pelo paciente.

Sendo assim, solicitamos que as Unidades Básicas de Saúde, no momento da inserção dos pacientes no SISREG,

na opção “UNIDADE DESEJADA” selecionem a opção “TODAS”.

Desta forma, o campo “UNIDADE DESEJADA” ficará em branco na guia de agendamento do SISREG, evitando

assim que os pacientes se confundam e percam suas consultas.

e) Os servidores administrativos estão autorizados a realizar a inserção dos pacientes, desde que o paciente

tenha iniciado seu tratamento pela Unidade Básica de Saúde. Para isso, deve-se consultar o sistema TASY ou o E-

SUS para fazer a verificação, caso não seja encontrado registro do paciente, a UBS deverá fazer contato com a

Julita da Atenção Básica.

f) REFERENTE ÀS GUIAS DEVOLVIDAS DE PACIENTES QUE NÃO PERTENCEM MAIS A UBS 

Os profissionais reguladores, em alguns casos, devolvem as guias de solicitação do SISREG para que a Unidade de

Saúde possa fazer correções e reenviá-las para a regulação. Porém, ao tentar entrar em contato com os pacientes

a UBS, constata que alguns deles já não pertencem mais a sua área de abrangência. 

Nestes casos, solicitamos atenção as instruções abaixo:

- Quando a UBS consegue contato com o paciente: 

1. O paciente deve ser orientado a comparecer a sua nova Unidade de Saúde de referência, onde deverá
passar por nova avaliação médica. 

2. O médico / administrativo / enfermeiro da UBS antiga deverão efetuar o cancelamento da solicitação e
informar na observação do SISREG:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEXO REGULADOR

“PACIENTE NÃO PERTENCE À ÁREA DE ABRANGÊNCIA DESTA UNIDADE DE SAÚDE”

- Quando a UBS não consegue localizar o paciente:

1. A UBS deve informar a Atenção Primária, por e-mail, que o paciente não pertence mais a sua área de
abrangência.  Favor enviar os dados dos pacientes para o e-mail: aptazyap@gmail.com. A Atenção Primária fará
uma busca pelo E-SUS e comunicando a situação a nova Unidade de Saúde do usuário. 

2. O médico da UBS deve cancelar a solicitação no SISREG, informando na observação:

“PACIENTE NÃO PERTENCE À ÁREA DE ABRANGÊNCIA DESTA UNIDADE DE SAÚDE”

Em ambos os casos, quando o paciente for reavaliado em sua nova UNIDADE DE SAÚDE de referência, deve ser

inserido no SISREG conforme classificação de risco da nova avaliação médica.

g) A  partir  da  data  do  presente,  encontra-se  disponível  para  inserção  no  SISREG  a  especialidade  de

ENCOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (0073001).

Somente os médicos podem inserir os pacientes avaliados nas UBS.

Os  servidores  administrativos  estão  autorizados  a  inserir  apenas os  pacientes  com  solicitações  oriundas  do

Hospital Bom Jesus, Santa Casa, Hospital Regional e -.

h) Conforme acordado em reunião realizada no dia 10 de marco de 2020 pelo Núcleo de Contratualização da

FMS-PG,  informamos  que  os  pacientes  que  estiveram/estão  internados  do  Hospital  da  Criança  e

necessitarem serem inseridos pelas UBS de referência e/ou priorizados no SISREG pela Regulação ,

deverão seguir as seguintes orientações:

h.1) os pacientes que estão internados no HC e  ESTÃO inseridos no SISREG:  o  HC fará  uma

pesquisa  no  SISREG  a  fim  de  identificar  se  o  paciente  está  ou  não  inserido  no  referido  sistema  na

especialidade solicitada pelo profissional médico que o internou. Caso o paciente já se encontre inserido

nesta especialidade,  a administração do Hospital  enviará um e-mail  ao Complexo Regulador  solicitando

alteração de prioridade para o paciente.

h.2) os que estão internados no HC e NÃO ESTÃO inseridos no SISREG: ao verificar que o paciente

não se encontra inserido na especialidade solicitada no SISREG, no momento da alta o profissional médico

do HC preencherá o Formulário de Referência (formulário específico para pacientes do HC), o qual será

entregue ao paciente e este deverá levar o mesmo ate a UBS de referência para que estas informações

sejam inseridas no SISREG (para inserção na fila de espera pelos profissionais administrativos, enfermeiros

e/ou médicos) e no E-SUS (para inserção no PEC pelos profissionais que tenham permissão para inserção

destes dados neste sistema).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEXO REGULADOR

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD

a) Quanto  às  especialidades  NÃO disponíveis  no  município  de  Ponta  Grossa  -  TFD,  os  médicos  das  UBS

deverão encaminhar os pacientes para especialidade de pediatria via SISREG. 

E os  MÉDICOS PEDIATRAS do Hospital da Criança deverão preencher o processo de  TFD  para as seguintes

especialidades: 

 Buco-Maxilo;

 Cardiologia;

 Cirurgia Plástica;

 Cirurgia Torácica;

 Cirurgia Vascular;

 Gastroenterologia;

 Infectologia;

 Nefrologia;

 Oncologia;

 Reumatologia;

 Urologia.

Seguem as especialidades as quais os MÉDICOS das UBS poderão encaminhar os pacientes adultos para o TFD:

 Coloproctologia;

 Consulta em Cirurgia de Cabeça/Tronco;

 Gastroenterologia;

 Hematologia;

 Consulta em Oftalmologia - Cirurgia Catarata > 60 anos (Inserir paciente no SISREG, não havendo

necessidade de preenchimento das guias de TFD)

 Oncologia (leucemia e linfoma com exames específicos que comprovem a doença);

 Reumatologia.

b) Conforme já informado pelo Complexo Regulador, as filas de espera das especialidades tratáveis fora do

município (TFD) são utilizadas para que os  setores responsáveis da FMS-PG tenham controle das etapas

deste programa no município.  Ou seja, é possível verificar a posição do usuário para ingressar na fila  do

programa  do  TFD  estadual,  pois  é  a  SESA-PR  a  responsável  (através  da  3ª  Regional  de  Saúde)  pelo

encaminhamento dos usuários para as Unidades de Saúde de outro município ou estado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEXO REGULADOR

PADRÃO DOS AGENDAMENTOS E GUIAS DAS ULTRASSONOGRAFIAS
OBSTÉTRICAS E MAMOGRAFIAS

a) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA:  Os agendamentos  ocorrerão pela  Regulação/Regulador.  Somente

deverá ser entregue ao paciente a guia do SISREG, encontrada em “Agendados pela Regulação”.

b) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DOPPLER: Os agendamentos ocorrerão pela Regulação/Regulador.

Somente deverá ser entregue ao paciente a guia do SISREG, encontrada em “Agendados pela Regulação”. Os

pacientes são inseridos em fila apenas pelo Centro Municipal da Mulher.

c) ULTRASSONOGRAFIA  MAMÁRIA  BILATERAL:  Os  agendamentos  serão  realizados  pela  Central  de

Marcação de Consultas no SISREG e no sistema GSUS. Portanto, deve ser entregue ao paciente as guias do GSUS

(encaminhadas por e-mail) e SISREG (retirada de “Agendados pela Regulação”). ATENÇÃO: o horário de chegada

para a consulta será a do SISREG, e não deve ser encaminhado paciente com apenas uma das guias, pois o

paciente não será atendido.

d) MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO: Os agendamentos são realizados pela Central  de

Marcação de Consultas no SISREG e no sistema GSUS. Assim, deve ser entregue ao paciente as guias do GSUS

(encaminhadas  por  e-mail),  SISREG  (retirada  de  “Agendados  pela  Regulação”  e  encaminhados  por  e-mail

também) e SISCAN. Sempre as três guias.

e) MAMOGRAFIA DIAGNÓSTICO (NO SISREG A NOMENCLATURA É DENOMINADA “MAMOGRAFIA”):

Os agendamentos são realizados pela Central de Marcação de Consultas no SISREG e no sistema GSUS. Assim,

deve ser entregue ao paciente as guias do GSUS (encaminhadas por e-mail) e SISREG (retirada de “Agendados

pela Regulação” e encaminhados por e-mail também) e SISCAN. Sempre as três guias. ATENÇÃO: em caso da

guia do GSUS constar agendamento com dois horários diferentes (07 h e 13 h) na mesma guia, o paciente poderá

escolher o turno que deseja ir. O agendamento no SISREG estará nestes casos para as 13 h.

f) ULTRASSONOGRAFIA – CLINICA MK E CENTRO INTEGRADO SÃO CAMILO: É obrigatório que todas as

guias  de  agendamento de ultrassom oriundas da clínica  MK tenham o carimbo da UNIDADE DE SAÚDE e a

ASSINATURA (RUBRICA) do SERVIDOR responsável pela entrega da guia. Isto se deve à necessidade de controle

das guias e realização de auditoria para efetuar os pagamentos. A Unidade Básica deve informar ao paciente que é

obrigatória a apresentação da guia carimbada e assinada,  caso contrário,  a clínica MK não poderá realizar  o

atendimento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEXO REGULADOR

SOBRE O CAMPO “AVISADO” NA OPÇÃO “AGENDADOS PELA REGULAÇÃO”

Conforme Ofício nº 241/2019/CGA, de 11 de novembro de 2019, o campo “AVISADO” na opção “AGENDADOS

PELA REGULAÇÃO” deverá permanecer assinalado somente quando o paciente for devidamente comunicado acerca

de sua consulta/exame e/ou outro procedimento agendado através do SISREG. 

Dessa forma, o campo “  AVISADO  ” NÃO deve ser utilizado APENAS para controle de impressão de guias  

do sistema.

Solicitamos que as Coordenações dos Serviços dos Estabelecimentos de Saúde que utilizam o SISREG ajustem os

fluxos de trabalho em cada área, setor ou departamento que envolvam a presente questão relativa ao campo

“AVISADO” para que seja possível o referido controle do fluxo exposto no presente ofício. Assim se evitará que os

profissionais que eventualmente venham a preencher o campo em questão e, por algum equívoco, não realizem a

sua desmarcação, venham a ser de alguma forma responsabilizados perante os órgãos oficiais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEXO REGULADOR

LOGINS E SENHAS – SISREG

- Caso seja necessária a CRIAÇÃO de LOGINS E SENHAS de acesso SISREG:

• Servidores UBS: entrar em contato com a Atenção Primária / Departamento de Odontologia, que

solicitarão a criação de Login e Senha ao GCA via SEI. 

• Servidores  de  outros  Estabelecimentos  de  Saúde:  entrar  em  contato  com  o  Coordenador  do

Estabelecimento de Saúde, pois eles possuem acesso para criação de logins e senhas para os perfis Solicitante e

Executante. 

Para controle de acesso ao sistema após a criação de Login e Senha, o Coordenador deve enviar ao GCA, via

SISTEMA SEI, os dados do perfil CRIADO (Nome Completo e Login do Usuário).

Para criação de Login e Senha com PERFIL DE COORDENADOR, a solicitação deve ser feita ao GCA via

SISTEMA SEI pela chefia imediata.

• Estabelecimentos de Saúde Terceirizados (EXECUTANTE): Para criação de Login e Senha com PERFIL

DE COORDENADOR, a solicitação deve ser feita ao GCA via E-MAIL pela chefia imediata.

- Conforme Ofício nº 34 de 4 de junho de 2020 encaminhado aos Estabelecimentos de Saúde através do

Processo  SEI  nº  34302/2020,  o  qual  alterou  informações  do  Ofício  nº  25  de  15  de  abril  de  2020,  seguem

informações caso seja necessária a ALTERAÇÃO de SENHAS de acesso SISREG:

Conforme  orientações  do  Ministério  da  Saúde,  as  futuras  atualizações  do  SISREG  trarão  mudanças

importantes a fim de oferecer aos usuários maior segurança.

Sendo assim, a fim de evitar acessos não autorizados e visando a garantia da segurança dos dados dos

servidores que já possuem LOGIN e SENHA cadastrados, solicitamos que a partir da data do presente, caso o

servidor ESQUEÇA sua senha de acesso, favor solicitar ALTERAÇÃO DE SENHA via SISTEMA SEI.

Para isso, favor seguir os seguintes passos:

1. Acessar o SISTEMA SEI;

2. Iniciar processo;

3. Selecionar a opção Solicitação;

4. Clicar no ícone Incluir Documento;

5. No menu TIPO DE DOCUMENTO selecionar a opção: ALTERAÇÃO DE SENHA – SISREG. 

Observação: Caso a opção não apareça nas opções, favor clicar no sinal de “+” que fica ao lado do título:

“ESCOLHA O TIPO DE DOCUMENTO”.

6. Preencher o formulário, assinar e enviar ao GCA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEXO REGULADOR

Observação: A solicitação só pode ser feita pelo USUÁRIO DO LOGIN.

Lembramos que a senha de acesso do SISREG é pessoal e intransferível, portanto, após o primeiro acesso a

senha deve ser alterada. 

- Caso seja necessária a ALTERAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO NO SISREG:

• Servidores UBS: entrar em contato com a Atenção Primária / Departamento de Odontologia, que

solicitarão a alteração de local ao GCA via SEI. 

• Servidores  de  outros  Estabelecimentos  de  Saúde:  entrar  em  contato  com  o  Coordenador  do

Estabelecimento de Saúde, o qual solicitará a alteração ao Setor de Controle e Avaliação via SEI. 

- Caso seja necessária a DESATIVAÇÃO do LOGIN e SENHA do usuário:

• Servidores UBS: A Atenção Primária / Departamento de Odontologia deverão solicitar via SISTEMA

SEI ao GCA, informando os dados do usuário DESATIVADO (Nome Completo, Login, perfil e a UBS).

• Servidores  de  outros  Estabelecimentos  de  Saúde:  Após  desativação  do  LOGIN  e  SENHA,  o

Coordenador deve enviar ao GCA, via SISTEMA SEI, os dados do usuário DESATIVADO (Nome Completo, Login,

perfil e o Estabelecimento).

• Estabelecimentos de Saúde Terceirizados (EXECUTANTE): o Coordenador do estabelecimento deve

entrar em contato com o GCA via e-mail, informando dados do usuário DESATIVADO (Nome Completo, Login,

perfil e o Estabelecimento).

- Observações: 

1. Por determinação da GCA estão proibidas as solicitações para criação/alteração de LOGINS, SENHAS

e/ou LOCAL DE TRABALHO via telefone ou whatsapp. 

2. Após receber a senha, por questão de segurança, cada usuário deve alterá-la no primeiro acesso. 

3. Conforme orientação do MINISTÉRIO DA SAÚDE – Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

de Sistemas, os Logins não podem ser excluídos somente desativados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEXO REGULADOR

AVISOS IMPORTANTES

Os Médicos,  Administrativos,  Enfermeiros,  Odontólogos,  Auxiliares de Saúde Bucal  e Técnicos de Saúde
Bucal dos Estabelecimentos de Saúde deverão visualizar os  agendados, devolvidos ou negados pela
regulação, bem como informar, quando necessário, o paciente para que este retorne à Unidade Básica de
Saúde para o resgate da guia de solicitação após o agendamento realizado.

DO CANCELAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE CONSULTAS / EXAMES NO SISREG

Conforme Ofício nº 245/2019/GCA, a necessidade de cancelamento das solicitações de consultas / exames
no  SISREG  exige  obrigatoriamente  o  preenchimento  do  campo  “motivo”,  no  qual  deve  ser  inserida  a
justificativa do cancelamento.

Essas informações inseridas como justificativa formam uma base de dados no SISREG que possui múltiplas
finalidades, dentre elas, respostas a processos solicitados pelos pacientes junto à ouvidoria e que podem
chegar ao Ministério Público.

Sendo assim, solicitamos aos servidores que ao inserirem as justificativas procurem explicar com detalhes
os  motivos  do  cancelamento  com  as  informações  essenciais  e  contextualizadas,  evitando  informações
incompletas e que podem gerar erros de interpretação. 

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 31 de agosto de 2020.
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