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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 061/CT/2019 

 

Assunto: Justificativa de solicitação SISREG. 

Palavras-chave: Regulação; SISREG; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de esclarecer uma dúvida e receber orientações. Quando vou inserir no SISREG 

informações para justificar a solicitação de determinada especialidade, entendo que somente 

posso descrever o que está na justificativa realizada pelo médico, certo? Sobre copiar o que 

encontrar-se no PEP o que a câmara técnica pode me orientar? Pois muitas vezes temos a 

solicitação devolvida por falta de critérios clínicos, eu entendo que deverá o médico fazer o 

detalhamento da justificativa com o maior número de informações, procede?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A legislação brasileira conceitua a saúde como um direito de cidadania, que deve 

ser garantido pelo Estado, considerando como princípios doutrinários e éticos a 

universalidade e equidade no acesso aos serviços de saúde e a integralidade da assistência. 

Nesse contexto, a regulação em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) emerge como uma 

das diretrizes contempladas no pacto pela saúde, sendo definida como política nacional, a fim 

de viabilizar aos usuários o acesso equânime e oportuno à atenção integral e de qualidade, à 

universalidade e à garantia de direitos sociais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

A Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde foi instituída por 

meio da Portaria GM nº 1.559, de 1º de agosto de 2008 e em seu Art. 2º estabelece que as 

ações de que trata, estão organizadas em três dimensões de atuação necessariamente 

integradas entre si: [...] I - Regulação de Sistemas de Saúde; II - Regulação da Atenção à 

Saúde; III - Regulação do Acesso à Assistência. 

O Sistema Nacional de Regulação (SISREG) é um sistema web, disponibilizado 

pelo Ministério da Saúde, aos estados e municípios, para o gerenciamento do Complexo 
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Regulador, através dos módulos de regulação ambulatorial e hospitalar, que permitem a 

regulação do acesso aos serviços de saúde. A utilização do sistema não tem caráter 

compulsório, e sua configuração é customizada por cada secretaria de saúde (SILVA, 2017). 

O anexo a deliberação nº 047/CIB/2016 que trata das diretrizes para 

operacionalização das centrais de regulação ambulatoriais no Estado de Santa Catarina e 

regulamenta o processo de agendamento de consultas e exames especializados através do 

Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em Santa Catarina. [...]  a) 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 do pacientes 

em espera no perfil regulador; b) Os Centros de Saúde devem inserir todos os 

encaminhamentos prioritários na Regulação, com justificativa clínica e hipótese diagnóstica; 

c) A prioridade no atendimento deve ser registrada pelo Médico, Enfermeiro, outros 

profissionais de nível superior, ou indicada pelo Coordenador do Centro de Saúde, sendo 

obrigatório o preenchimento da justificativa. [...] § 4º. Procedimentos 100% regulados – são 

procedimentos que não podem ser inseridos em fila de espera e necessitam da descrição da 

hipótese diagnóstica, justificativa clínica, além do nome do profissional e o número do 

Conselho Profissional correspondente. CAPÍTULO VI – DAS ATRIBUIÇOES DO 

SOLICITANTE (Marcador) Art. 11º O marcador é o profissional responsável pelo 

agendamento de consultas e exames especializados, além da organização do acesso aos 

serviços especializados (lista de espera) dos usuários. Deve estar vinculado a um Centro de 

Saúde da Rede Municipal de Saúde. Art. 12º Compete ao marcador: I - Participar do 

treinamento introdutório no SISREG, antes de iniciar o uso do Sistema; II - Ser responsável 

pela organização e inclusão no SISREG, de todos os procedimentos deixados pelos usuários 

na Unidade, respeitando os critérios de Rotina, Prioridade e Urgência citados no Art. 4º desta 

instrução normativa; [...] Art. 14º O Marcador deverá manter sigilo dos dados contidos nas 

requisições de exames/consultas. Art. 15º É vetado ao marcador: I - Inserir e/ou agendar 

exames no SISREG, que tenham rasuras, ou tenham sido acrescidos à caneta nas requisições. 

Neste caso, o profissional assistente do usuário deverá refazer o pedido; II - Receber, inserir 

e/ou agendar os pedidos (exames ou encaminhamentos) no SISREG, que não estiverem 

devidamente assinados pelo profissional (com o registro no respectivo conselho profissional). 
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Para as requisições não informatizadas é obrigatório o carimbo do Médico; III - Realizar 

qualquer agendamento ou inserção na lista de espera, de usuários fora da ordem cronológica 

de chegada à Unidade; IV - Inserir justificativas não descritas na 

requisição/encaminhamento, em solicitações enviadas para a regulação; V - Solicitar o 

cancelamento de procedimentos: sem o conhecimento do usuário, ou após a data da realização 

do procedimento/consulta. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017 e a Lei do Exercício Profissional nº 7498/1986;  

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que resta claro na legislação (Anexo a deliberação nº 047/CIB/2016) que é vetado ao 

marcador Inserir justificativas não descritas na requisição/encaminhamento, em 

solicitações enviadas para a regulação. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 22/07/2019. 
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