
 

REGNET
Manual de Regulação Estadual de Cirurgias Eletivas



1. Sistema Estadual de Regulação e Distribuição de Sequenciais – REGNET

1.1 Cadastro do Usuário

Enviar termo de responsabilidade para liberação de acesso ao sistema REGNET (anexo I) para a
Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, através do e-mail: eletivas.saude@goias.gov.br 

A Secretaria de Estado da Saúde vai avaliar a solicitação, realizar o cadastro da unidade e responder
o e-mail com login e senha de acesso para unidade solicitante.

1.2 Acesso ao Sistema

Computador com acesso à internet e navegador Google Chrome.

Acesse o site em: https://extranet.saude.go.gov.br

Insira o login e senha e acione o botão ENTRAR.

Em seguida, clique no ícone REGNET.

https://extranet.saude.go.gov.br/


2. Planejamento Cirúrgico Mensal

O  gerenciamento  de  liberação  dos  procedimentos  cirúrgicos  na  fila  de  espera  para  a  unidade
executante, é realizado a partir das informações fornecidas no planejamento cirúrgico mensal. O
planejamento para o mês subsequente deve ser informado no REGNET até o dia 15 de cada mês.

Clique no menu “cadastro”, depois em “planejamento cirúrgico mensal” e em seguida no ícone
“buscar”. Irá aparecer a unidade e o mês do planejamento. Depois clique no botão “editar”.

Neste momento, aparecerá a tela com todos os procedimentos da carteira de cirurgias da unidade.
Na coluna “meta” você deverá preencher a quantidade de procedimentos que a unidade planeja
realizar naquele mês. Em seguida clique em “salvar”.



3. Inserir Solicitações de Cirurgias Eletivas

Acesse a página inicial do sistema, conforme figura abaixo.

Clique no menu regulação e depois em solicitação. Em seguida clique no botão +Novo Registro.

Será  carregada  uma  nova  janela,  informe  o  número  do  CPF  ou  CNS (campo  obrigatório)  do
paciente para realizar a pesquisa (clicando na lupa), conforme tela abaixo.

Note  que  aparecerão  automaticamente  os  dados  pessoais do  paciente.  Confira  todos  os  dados
pessoais antes de prosseguir com a solicitação. (não pode ter abreviação).



4. Procedimento

4.1 Código do Procedimento

Digite o código do procedimento conforme tabela SIGTAP que consta no laudo de solicitação e
depois clique na lupa de pesquisa. O REGNET também permite consultar o procedimento pelo
nome. Clique no botão verde e descreva o nome do procedimento solicitado. Em seguida, clique no
botão selecionar.

Note que aparecerão automaticamente o código do procedimento solicitado.



4.2 Código de Solicitação Ambulatorial

Informar o código da solicitação de regulação ambulatorial,  o qual indica que este paciente foi
regulado previamente para uma consulta pré-cirúrgica na unidade.

4.3 CID-10

Informar o CID-10 clicando na lupa de pesquisa e selecionando a opção desejada.



4.4 Instrumento de Registo

O  instrumento  de  registro  pode  ser  tanto  Autorização  de  Internação  Hospitalar  (AIH)  quanto
Autorização  de  Procedimento  de  Alto  Custo/Complexidade  (APAC).  Para  definição  de  qual
instrumento de registro será utilizado, dependerá do procedimento que está sendo solicitado. Esta
informação pode ser verificada no SIGTAP.

4.5 Priorização do Procedimento

Informe o critério de priorização do procedimento informado no Formulário de Classificação de
Prioridade.



Classificar a prioridade da cirurgia de acordo com o critério SWALIS (Surgical Waiting  List Info
System) estratifcado em cinco categorias: 

Categoria A1: Paciente com risco de deterioração clínica iminente. Necessidade de hospitalização.
Categoria A2: Paciente com as atividades diárias completamente prejudicadas por dor, disfunção ou
incapacidade. Risco de incurabilidade. 
Categoria  B:  Paciente  com  prejuízo  acentuado  das  atividades  diárias  por  dor,  disfunção  ou
incapacidade.
Categoria  C:  Paciente  com  prejuízo  mínimo  das  atividades  diárias  por  dor,  disfunção  ou
incapacidade.
Categoria D: Não há prejuízo para as atividades diárias.

Selecione a opção definida pelo médico cirurgião e depois clique em salvar.

Obs: É responsabilidade do médico cirurgião, a definição da classificação de prioridade conforme a
avaliação  pré-operatória.  Portanto,  em  hipótese  nenhum  outro  funcionário  da  unidade  poderá
indicar  esta  classificação.  É  importante  esclarecer  aqui  que  o  Formulário  de  Classificação  de
Prioridade deverá estar anexo ao Laudo de Solicitação e comporá o prontuário do paciente. 

Após informar a priorização do procedimento, clique no botão salvar.



Sempre que houver necessidade de alteração da priorização do procedimento, após a emissão de um
novo  Formulário  de  Classificação  de  Prioridade  pelo  médico  cirurgião,  você  poderá  acessar  a
solicitação no REGNET, alterar o critério de priorização e em seguida clicar no botão “alterar”.
Certifique  de  anexar  o novo Formulário de Classificação de Prioridade junto ao prontuário  do
paciente para subsidiar futuras auditorias. 

5. Número da Solicitação

Será gerado o nº da solicitação do pré-cadastro.

As solicitações vão aparecer na listagem em ordem cronológica pela data da inserção no sistema. 

Após o cadastro, a solicitação seguirá para avaliação na Central de Regulação de Cirurgias
Eletivas responsável  pela  avaliação  e  autorização,  com  a  cópia  dos  documentos  pessoais  do
paciente, e com exames relacionados anexados ao laudo (quando houver).



Acompanhe o status  da solicitação,  caso seja  necessário faça as adequações  indicadas  e
encaminhe novamente para reavaliação.

Evite cadastros duplicados e incorretos. Tenha sempre em mãos os documentos pessoais do paciente
e tenha máxima atenção na digitação das informações. Isso agiliza o atendimento ao paciente e evita
transtornos desnecessários.

Atente-se para os campos marcados com um asterisco (*). Eles são obrigatórios.

6. Execução do Procedimento

Acessar a ficha de solicitação para informar a data da execução.

Clicar em solicitação depois clique no botão buscar. Serão listadas todas as solicitações inseridas no
sistema. Nesta tela você verá informações do paciente e status do andamento da solicitação. Abra a
ficha do paciente clicando no botão editar.

No campo “execução do procedimento”, você terá as opções para informar se o procedimento foi ou
não executado.

Se sim, preencha com a data e clique em “concluir procedimento”. 

Caso, por algum motivo, o procedimento não será mais realizado, e seja o caso de retirá-lo da lista
de espera, selecione o motivo da não execução, clique em adicionar e encerre a solicitação. 



É importante que a solicitação seja finalizada quando não houver mais a necessidade de execução
do procedimento cirúrgico, para manter a Fila de Espera atualizada.



ANEXO I


