Como agendar procedimentos regulados – Consultas ou
Exames
Especialidades que possuem apenas um tipo de reserva
Ao informar a especialidade e teclar tab, será exibida a aba para informar as
justificativas da solicitação.

Especialidades que possuem mais de um tipo de reserva
Ao informar o tipo de reserva, será exibida a aba para informar as justificativas da
solicitação.

No exemplo acima, cardiologia possui 3 tipos de reserva.
Ao selecionarmos um dos tipos, a aba de Justificativas ficará visível e seremos direcionados
para ela. OBS: Para Exames o processo é o mesmo, porém terá justificativas diferentes.

Informe obrigatoriamente as colunas sinalizadas em vermelho.

Ao registrar a informação, as colunas ficarão sinalizadas em verde.
Clique no botão consultar vagas

Será exibida uma caixa de diálogo confirmando envio de solicitação à Regulação

Ao Clicar em sim sua solicitação será enviada e você poderá imprimir o protocolo da
solicitação.

Você poderá ver Todos os agendamentos futuros do paciente, Solicitações na Fila de
Agendamento Eletrônico e as Solicitações enviadas para Central de Regulação nas abas
apresentadas.

Como acompanhar as solicitações de Profissionais de sua
Unidade
Você poderá acompanhar as solicitações enviadas à Central de Regulação acessando o Menu
CMC >> Solicitações Reguladas ou Pendentes

As cores definem a situação atual da solicitação. A Legenda fica abaixo do código da unidade e
do período de envio.
A descrição da situação atual da solicitação também é apresentada após o nome do paciente.
Ao clicar sobre qualquer coluna da solicitação, você será direcionado para a aba dos dados da
solicitação.
Se a solicitação estiver com pendência não respondida, as colunas pendentes ficarão
sinalizadas em vermelho, e ao serem alteradas, mudarão para verde.
Faça as devidas correções e registre a resposta da pendência.

Após informar a resposta, a descrição da pendência mudará da cor vermelha para preto.
Clique em Salvar ou tecle F8 para enviar a resposta da pendência para a Central de
Regulação.

Após salvar observe que a solicitação apresentará na primeira Guia “Solicitações” na cor azul
com a situação. “Pendência respondida. Aguardando Regulação”.
Dúvidas, ligue para 3319-6922 ou 3319-6915
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