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ETAPAS DO PROCEDIMENTO: Página 01/02
1. Após a decisão de internar o paciente, o médico deverá fazer a solicitação de AIH
(Autorização para Internação Hospitalar) através do SISREG, acessando o site
www.sisregiii.saude.gov.br e aparecerá a tela de login e senha. A partir do login, siga os
seguintes passos:
2. No canto superior esquerdo clique em solicitar > internação;
3. Dados do paciente: inserir CNS ou nome do paciente e nome da mãe;
4. Aceitar a informação compatível clicando em cadastro;
5. Na próxima tela clique em continuar;
6. Para consultar o código do procedimento SIH, abrir no canto esquerdo superior consulta
geral > tabela de procedimentos SUS > na janela descrição, escrever o diagnóstico e clicar
em “procurar”. Aparecerá uma lista de procedimentos dentre os quais um será escolhido
(mais compatível com o quadro do paciente) > copiar o código do procedimento;
7. Voltar para janela de solicitação de internação, e colar o código do procedimento no
campo, clicar em “checar”, e aparecerá a lista de CIDs compatíveis, novamente escolher o
mais adequado;
8. Próximos campos: Escolher a clínica (cirúrgica, médica, especialidade) > profissional
solicitante (médico solicitante) > caráter da internação (eletivo ou urgência) > risco
(conforme escala Manchester) > clicar em ok;
9. Próxima tela: Identificação da Unidade > Município: Florianopolis e Unidade: Hospital
Universitário; Dados do Paciente: no campo de responsável, preencher nome do médico
solicitante e telefone de contato (setor de atuação) – Segundo treinamento do SISREG
será para contato do médico regulador caso haja necessidade de informação
complementar;
10. A seguir preencher o laudo técnico com dados da solicitação de internação objetivando o
quadro clínico e dados de exames complementares significativos. Finalizar clicando em
solicitar e em seguida imprimir;
11. A solicitação de AIH impressa será entregue ao paciente ou seu acompanhante para a
realização da internação do paciente no Sistema Hospitalar de acordo com setor de origem
do mesmo: os pacientes da emergência adulto e pediátrica farão a internação
administrativa na recepção da emergência adulto, os paciente eletivos (provenientes do
ambulatório) e da maternidade farão a internação administrativa no Setor de Internação do
Serviço de Prontuário do Paciente (SPP), nos dias úteis das 7 as 19h, demais horários e
finais de semana e feriados todas as internações serão feitas na recepção de emergência
adulto. A solicitação de AIH do SISREG impressa deverá ser anexada ao prontuário do
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paciente;
12. O médico deverá então realizar o registro de história clínica completa, prescrição médica,
solicitação de exames, lista de problemas, sendo que quando todos os dados médicos
estiverem completos, o prontuário deverá ser entregue à equipe de enfermagem do setor
para os procedimentos da enfermagem;
13. A partir da autorização de internação pela Central Estadual de Regulação (através do
SISREG), os membros do Núcleo Interno de Regulação serão responsáveis pelo
gerenciamento da internação neste sistema.

