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CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE
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1 O QUE É O CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE?

O Cartão Nacional de Saúde (CNS) é um sistema informatizado, de base
nacional, que possibilita a vinculação dos procedimentos realizados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que o realizou e também à
unidade de saúde. O sistema é constituído pelo Cartão do Usuário com um número
único de identificação em âmbito nacional – a identidade do usuário no SUS; pelo
Terminal de Atendimento do SUS (TAS), instalado para captação de informações
em todas as unidades de saúde; pelos aplicativos desenvolvidos especificamente
para o Sistema Cartão Nacional de Saúde; e pela Rede de Informação em Saúde,
que abrange os níveis municipal, estadual e federal de saúde, programada para ser
um importante instrumento de gerenciamento das unidades de saúde e de gestão
do SUS. A arquitetura do sistema no projeto piloto pode ser vista na figura abaixo.
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O Cartão traz inúmeras vantagens, uma vez que vai possibilitar a organização
dos serviços de saúde a partir das necessidades reais da população e dos fluxos dos
usuários no interior do SUS. O Cartão tem uma numeração nacional (baseada no
número do PIS/PASEP1 ), de modo a identificar o cidadão com o sistema local e, ao
mesmo tempo, possibilitar a agregação de informações em âmbito federal, estadual
e regional e o acompanhamento do fluxo deste usuário no interior do SUS. Além
disso, espera-se que o cartão contribua para:

• o acompanhamento da referência e contra-referência dos usuários
do SUS;

• a identificação das ações de saúde realizadas;

• o acesso a informações por unidade de saúde, localidade, cidade,
município, região, estado e país;

• a construção de base de dados de histórico clínico dos usuários do SUS;

• a imediata identificação do usuário, com agilização do atendimento,
inclusive possibilitando a automatização da marcação de consultas;

• a revisão dos processos de compra e ampliação e melhoria do acesso da
população a medicamentos;

• a integração de sistemas de informação;

• a revisão de critérios de financiamento e racionalização de custos;

• o acompanhamento, controle, avaliação e auditoria;

• o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e avaliação de recursos
humanos em saúde.

 Vejamos alguns dos benefícios que o Cartão trará a cada pessoa envolvida
com o Sistema de Saúde:

a) Usuários
identificação imediata;

mais rapidez no atendimento;

marcação de exames e de consultas com menor burocracia;

b) Gestores
apoio no planejamento e na determinação de prioridades das ações
de saúde;

1 O cadastramento de usuários do SUS tem como objetivo identificar os números de PIS/PASEP para as pessoas que já o possuem,
ou gerar números para aquelas que ainda não o têm. Por meio do cadastramento, e desde que as pessoas tenham algum
documento de identificação, mesmo as crianças passam a ter números de PIS/PASEP que as acompanharão por toda a vida.
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agilidade na identificação e no acompanhamento da rede prestadora
de serviços;

acesso mais rápido e simples a dados de saúde de todas as regiões
do país;

auxílio na identificação de áreas problemáticas e na formulação de
políticas, pela disponiblização mais rápida das informações gerenciais;

automatização dos processos relativos ao ressarcimento ao SUS, dos
procedimentos realizados em pacientes de planos de saúde;

auxílio na otimização da distribuição de medicamentos adquiridos
pelo SUS;

c) Profissionais de saúde
possibilidade de identificação imediata do usuário;

maior rapidez e qualidade no atendimento aos pacientes;

acesso a dados e consultas anteriores dos pacientes;

maior agilidade no preenchimento de formulários e, em alguns casos,
preenchimento automatizado;

facilidade na marcação de consultas e exames;

d) Administradores
criação de um cartão de usuários com acesso eletrônico, de forma a
possibilitar a identificação individualizada;

geração automática de formulários próprios dos sistemas de
informações;

auxílio na elaboração de protocolos clínicos;

modernização dos instrumentos de gerenciamento do atendimento
aos pacientes;

melhor distribuição dos recursos humanos e funcionais da Unidade
de Saúde;

auxílio à programação das atividades da Unidade.
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2 O PROJETO PILOTO

O processo de implantação do Cartão Nacional de Saúde em curso atinge
44 municípios brasileiros, com cobertura de cerca de 13 milhões de usuários
do SUS. O escopo do fornecimento das empresas contratadas, por meio de
licitação internacional, abrange a implantação de estrutura de hardware no
âmbito federal (com servidores localizados em Brasília e no Rio de Janeiro), no
âmbito estadual (com servidores em todos os estados brasileiros) e no âmbito
dos 44 municípios do projeto piloto. Inclui ainda o desenvolvimento de software
e a construção de uma rede de abrangência nacional, conforme especificado
na figura anterior.

A utilização da base de dados derivada do sistema cartão deverá ter como
finalidade única a gestão dos serviços de saúde pelas diferentes esferas de governo,
não podendo, sob nenhuma hipótese, servir a fins comerciais ou outros que atentem
contra os direitos constitucionais do cidadão e/ou a ética do profissional. Um
importante mecanismo de segurança do sistema é derivado da possibilidade de
identificação de todos os que acessaram e/ou modificaram qualquer informação
contida nas bases de dados. É preciso ressaltar ainda que, em nenhuma
circunstância, o fato de o indivíduo possuir ou não o Cartão Nacional de Saúde
poderá ser utilizado como forma de coação ou de obstáculo ao seu acesso aos
serviços de saúde.

3 AS FUNCIONALIDADES DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE

Com a base de dados construída pelo Sistema Cartão Nacional de Saúde é
possível gerar uma série de informações visando à melhoria da assistência oferecida
pelo SUS. Inicialmente, os dados processados pelo sistema do cartão permitem
responder às seguintes perguntas:

Quem foi atendido? = Identificação do usuário do SUS por meio do seu
número no sistema.

Quem atendeu ao usuário? = Identificação do profissional de saúde
responsável pelo atendimento.

Onde o usuário foi atendido? = Identificação do estabelecimento de
saúde onde ocorreu o atendimento.

Quando o usuário foi atendido? = Identificação da data e hora do
atendimento realizado.

Qual o problema identificado? = Identificação do diagnóstico e do motivo
da procura.

Qual atendimento foi realizado? = Identificação do procedimento
ambulatorial ou hospitalar realizado.
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Qual medicamento foi prescrito? = Identificação de prescrição informada
pelo sistema.

O que resultou do atendimento realizado? = Identificação do diagnóstico,
do encaminhamento, do procedimento a serem solicitado, dentre outros.

Posteriormente, a partir da vinculação entre o usuário, o profissional de saúde,
o estabelecimento de saúde e o atendimento realizado, inúmeras perguntas podem
ser respondidas. Por exemplo:

• a identificação do usuário informa sobre o seu município de residência, de
tal modo que é possível subsidiar um processo de câmara de compensação
intermunicipal e/ou interestadual dos recursos financeiros do SUS;

• pode-se conhecer quantos pacientes portadores de diabetes estão sendo
atendidos, quais medicamentos e exames estão sendo fornecidos a eles
e assim, subsidiar um planejamento mais efetivo das aquisições de
medicamentos e de exames. Além disto, podem ser elaborados protocolos
clínicos (exames que devem ser pedidos, quando devem ser pedidos,
com que freqüência o paciente deve comparecer à consulta etc.) para o
atendimento dos pacientes;

• pode-se conhecer, automaticamente, quantas tomografias
computadorizadas estão sendo demandadas e assim, tomar decisões sobre
como responder a essas necessidades;

• pode-se conhecer quais medicamentos estão sendo prescritos nas
unidades de saúde, com o objetivo de planejar melhor as compras e, até
mesmo, avaliar  e propor revisão/capacitação na atuação dos profissionais
de saúde;

• podem ser encaminhadas correspondências periódicas aos usuários do
sistema de saúde informando sobre todos os procedimentos prestados a
ele no sistema. Esta prestação de contas tem impacto no aumento da
transparência e democratização na área de saúde e também apresenta
vantagens do ponto de vista de avaliação e auditoria do sistema.

No terminal de atendimento (TAS) o sistema trabalha com as seguintes funções:

• Identificação e registro do usuário que está sendo atendido: número
do cartão, nome, sexo, data de nascimento, município e unidade da
federação de residência.2

2 Cabe ressaltar que na tarja magnética estão gravados apenas estes dados, os demais estão arquivados no banco de dados
residente no servidor e podem ser consultados quando necessário.
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• Localização do prontuário: permite vincular o número do cartão ao
número do prontuário do usuário naquele estabelecimento de saúde.

• Registro do profissional e do estabelecimento de saúde que está
realizando o atendimento.

• Registro do atendimento realizado, identificando: natureza da procura
(para que o usuário procurou o serviço); a vinculação a alguma ação
programática (por exemplo: o usuário está inscrito no programa de
controle da diabetes); procedimento realizado (por exemplo: consulta
de pediatria, aplicação de vacina, consulta de psicologia, curativo etc.);
diagnóstico somente para os casos de consultas médicas; medicamento
prescrito somente para os casos de consultas médicas; procedimento(s)
solicitado (por exemplo: exames laboratoriais, consultas especializadas,
terapias especializadas etc.) e encaminhamento(s) resultante(s) do
atendimento (por exemplo: solicitação de retorno do usuário,
encaminhamento para internação hospitalar etc.).

• Agendamento local de consultas e exames laboratoriais: quando o
médico solicita o retorno do paciente para nova consulta e/ou a realização
de exames laboratoriais o sistema permite que os mesmos sejam
agendados. Para o agendamento de exames é necessário que o TAS seja
configurado com o número de exames disponíveis para serem solicitados
por aquele estabelecimento de saúde.

• Agendamento remoto de consultas e/ou exames: para os municípios
que contam com sistema informatizado para marcação de consultas e
exames o TAS pode solicitar, através do servidor municipal, que uma
consulta seja agendada, resultando na emissão de um boleto com os
dados sobre o agendamento feito.

• Registro da execução de exames laboratoriais: pressupõe a localização
de um TAS nas unidades prestadoras desses serviços. O usuário recebe
um boleto na coleta informando sobre o exame que está sendo realizado,
que funciona como um protocolo para a posterior retirada do resultado.
Semelhante à funcionalidade da farmácia, quando for o caso o usuário
recebe um boleto informando sobre os exames que ficaram como “saldo”.

• Notificação de doenças compulsórias: nos casos de doenças de
notificação obrigatória o sistema emite para o servidor uma mensagem
informando que um caso foi detectado. Também alerta (por meio de
mensagem na tela) ao profissional que está registrando o evento que o
mesmo deve verificar com o usuário se os seus dados de endereço estão
atualizados já que estes são fundamentais para os casos que necessitam
de investigação.
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• Dispensação (entrega) de medicamentos: essa função depende da
disponibilidade do TAS na farmácia do estabelecimento de saúde. Nesse
caso, o paciente apresenta a receita, é registrado o pedido e o que,
efetivamente, foi dispensado. Ao final é emitido um boleto com o “saldo”
da dispensação. Por exemplo: o usuário tinha uma receita para 30
comprimidos de um medicamento X, foram fornecidos apenas 10. Ele
recebe um boleto informando que ele ainda tem a receber 20
comprimidos. Ele pode retornar, em outro momento, à mesma unidade
ou procurar outro serviço para obter o saldo a que ele tem direito.

• Emissão de boletos: o TAS permite a emissão de diversos tipos de
boletos que podem funcionar como um “relatório” sobre o atendimento
e/ou um “documento” que permite o encaminhamento do usuário para
realização de outros procedimentos. Por exemplo: a função de
agendamento local permite a emissão de um boleto para o usuário
informando sobre a data e a hora do retorno; pode ser emitido um boleto
com o agendamento solicitando a realização de exames laboratoriais;
podem ser emitidos boletos que trazem informações sobre os últimos
atendimentos procurados pelo usuário etc. Esses boletos também podem
ser extratos sobre os atendimentos realizados por cada profissional, pelo
estabelecimento de saúde ou sobre a unidade de saúde. Alguns exemplos
dos boletos emitidos pelo sistema podem ser vistos a na próxima página:
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Exemplos de boleto resumo de atendimento ambulatorial (01) e de boleto de
solicitação de serviços (02):

    

            

Exemplos de boleto de solitação de entrega de medicamentos (01) e de boleto
com protocolo de entrega e saldo de medicamento não entregue (02):

                

boleto 01 boleto 02

boleto 01 boleto 02
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As funções dos níveis superiores do sistema (servidor municipal, concentrador,
estadual e federal) podem ser sintetizadas em duas:

1 Administração dos TAS: todos os TAS são identificados com um
número único nacional e podem ser parametrizados ou configurados
de tal forma que o gestor municipal pode determinar quais funções
cada um deles pode executar. Por exemplo: o gestor define quais
procedimentos ou não podem ser solicitados por um determinado
TAS – determinados TAS podem solicitar exames de ressonância
magnética e outros não.

2 Emissão de relatórios: o sistema trabalha com relatórios pré-formatados,
isto é, que podem ser automaticamente emitidos. Por exemplo: o boletim
de produção ambulatorial, que informa a produção de cada
estabelecimento de saúde por tipo de procedimento realizado. Trabalha
também com uma ferramenta de informática que permite a emissão de
relatórios que não foram previamente definidos. Por exemplo: num dado
momento o gestor quer saber quantos diabéticos fizeram
eletrocardiograma nos últimos 3 meses.

Toda a operação do sistema é baseada em tabelas, o que facilita a coleta da
informação, simplificando a operação do sistemam, e contribui para a definição de
padrões de informações em saúde. As tabelas utilizadas pelo sistema, disponíveis
no site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br), são:

Ações Programáticas abreviada Cartão SUS – Tabela de Ações Programáticas
de Abrangência Nacional;

Ações Programáticas Cartão SUS – Tabela de Ações Programáticas de
Abrangência Nacional;

APAC – Cartão SUS – Tabela APAC;

Aposentados Cartão SUS – Tabela de Aposentados usando a CBO-R 22;

Caráter de Internação – Cartão SUS – Tabela de Caráter da Internação;

Classificação dos Serviços Cartão SUS – Tabela de Classificação de
Serviços;

Condição de Alta Cartão SUS – Tabela de Condição de Alta da Internação;

Deficiências Cartão SUS – Tabela de Deficiência Funcional;

Descrição resumo das tabelas e cadastro em uso no Projeto Cartão Nacional
de Saúde;

Doenças e Agravos de Notificação Cartão SUS – Tabela de Doenças e Agravos
do SINAN;
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Encaminhamentos Cartão SUS – Tabela de Encaminhamento;

Escolaridade abreviada Cartão SUS – Tabela de Escolaridade abreviada;

Escolaridade Cartão SUS – Tabela de Escolaridade;

Esfera Administrativa Cartão SUS – Tabela de Esfera Administrativa;

Eventos Pós-Vacina – Tabela de eventos adversos pós-vacina;

Logradouros Cartão SUS – Tabela de Logradouros;

Medicamentos – Cartão SUS – Tabela de Medicamentos;

Motivo de Cancelamento Cartão SUS – Tabela de Motivo de Cancelamento
de Consulta Agendada;

Motivo de Não-Realização Cartão SUS – Tabela de Motivo de Não-Realização
do Atendimento;

Municípios Cartão SUS – Tabela de Municípios;

Nacionalidades Cartão SUS – Tabela de países;

Natureza da Organização Cartão SUS – Tabela de Natureza da Organização
(Natureza Jurídica);

Natureza da Procura abreviada Cartão SUS – Tabela de Natureza da Procura
abreviada;

Natureza da Procura Cartão SUS – Tabela de Natureza da Procura;

Nível de Hierarquia Cartão SUS – Tabela de Nível de Hierarquia;

Ocupação CBO-S Cartão SUS – Tabela CBO-S;

Órgão Emissor – Cartão SUS – Tabela de Órgão Emissor de Documento de
Identidade;

Padronização de abreviatura de nomes Cartão SUS – Tabela de Padronização
de Títulos, Patentes e Outros;

Profissões CBO-R Cartão SUS – Tabela de Ocupações CBO-R;

RaçaCor Cartão SUS – Tabela de RaçaCor;

Remédios Cartão SUS – Tabela de Remédios;

Serviços Componentes Cartão SUS – Tabela de Serviços Componentes das
Unidades de Saúde;

Sexo Cartão SUS – Tabela de Sexo;

Situação Familiar e Conjugal Cartão SUS – Tabela de Situação Familiar e
Conjugal;

Tipo de Certidão Cartão SUS – Tabela de Tipo de Certidão;

Tipo de Óbito – Cartão SUS – Tabela de Tipo de Óbito;
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Tipo de Parto – Cartão SUS – Tabela de Tipo de Parto;

Tipos de Unidades Cartão SUS – Tabela de Tipos de Unidades.

4 PRINCÍPIOS GERAIS DO SISTEMA DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE

• Qualquer informação identificadora dos sumários ou diretamente
correlacionada com eles, decorrente da utilização do Cartão, é considerada
confidencial e sujeita às normas éticas que regulam o acesso aos
prontuários médicos e o seu uso, bem como às sanções legais, civis,
administrativas e penais se comprovada a quebra de sigilo.

• O cidadão não poderá ser coagido ou ter seu acesso aos serviços de
saúde negado por não estar de posse do Cartão.

• Os sistemas de informática e bases de dados, direta e indiretamente
relacionados ao Cartão Nacional de Saúde, devem ser administrados pelos
gestores públicos de saúde nas três esferas de governo e/ou estar sob
sua coordenação e responsabilidade.

• O Cartão Nacional de Saúde, assim como os sistemas de informática e
equipamentos a ele relacionados, devem ser considerados como
estratégias e instrumentos de apoio à plena implementação do SUS,
sendo resultado dos investimentos públicos já realizados para o
fornecimento de informações necessárias à gestão.

• O Cartão Nacional de Saúde deve contribuir para a manutenção e o
aperfeiçoamento dos sistemas de informações de base nacional, e para
incrementar a utilização dos sistemas gerenciais de estabelecimentos de
saúde, de sistemas para a regulação de internações e de procedimentos
ambulatoriais de média e alta complexidade.

5 COMO OS MUNICÍPIOS PODEM SE HABILITAR PARA A IMPLANTAÇÃO
DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (processo de expansão)

A atual fase de implantação do projeto Cartão tem seu término estimado para
meados do segundo semestre de 2001 e o Ministério da Saúde discute, em conjunto
com estados e municípios, critérios para expansão do projeto.

No projeto piloto do Cartão Nacional de Saúde já foi adquirida parte da infra-
estrutura e do desenvolvimento de software necessários para a implantação do
projeto em âmbito nacional. Ao mesmo tempo, a disponibilização de recursos do
FUST (Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações) para a área de
saúde contribui para que o Ministério da Saúde e os gestores do SUS nas esferas
estadual e municipal possam agora iniciar a ampliação do processo de implantação
do sistema para o conjunto dos municípios brasileiros.
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A expansão do Cartão Nacional de Saúde prevê as seguintes atividades:

– cadastramento de população em âmbito nacional (processo já em curso,
discutido na parte 2, a seguir);

– cadastramento de profissionais de saúde e de unidades de saúde (processo
coordenado pela Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde
– SAS/MS e pelas Secretarias Estaduais de Saúde);

– aquisição de cartões de identificação;

– aquisição de equipamentos terminais e de conectividade;

– aquisição de sites municipais/regionais (incluindo equipamentos
servidores);

– adequação dos softwares desenvolvidos para o Projeto Piloto;

– treinamento;

– processo de implantação.

Os cenários de tecnologia para o processo de expansão estão em discussão no
âmbito do Ministério da Saúde e dos gestores estaduais e municipais de saúde.
Dentre os princípios a serem considerados, destacam-se: requisitos de segurança,
desempenho, flexibilidade, capacidade de operacionalização e custos.

A aquisição dos cartões magnéticos de identificação dos usuários será feita
pelo Ministério da Saúde, com recursos do Tesouro Nacional, como forma de
garantir preços mais competitivos e a identidade visual nacional do Cartão.
Esse processo já está em curso e deve ser concomitante com o cadastramento
de usuários.

A infra-estrutura de informática e comunicações necessária à implantação do
Cartão Nacional de Saúde será parcialmente financiada com recursos do Fundo de
Universalização de Serviços de Telecomunicações (FUST). Este fundo é formado
por 1% dos recursos do faturamento das concessionárias de telecomunicações e
por 40% do valor das concessões nessa área.

Cabe ao FUST o financiamento do conjunto dos equipamentos terminais e a
manutenção das demandas de comunicação próprias do sistema. Ou seja, o FUST
financia inclusive as despesas de telefonia necessárias à operação do Cartão. No
FUST também está previsto o financiamento de ações nas áreas de saúde da
família e as centrais de regulação e de transplante.

As formas de financiamento definidas pelo FUST são diferentes daquelas
usualmente utilizadas na área de saúde. Não serão repassados recursos para os
municípios e estados e nem mesmo para o Ministério da Saúde. Cabe aos gestores
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do SUS definir o formato dos serviços a serem contratados, e a contratação é feita
pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Em relação aos equipamentos servidores ou sites municipais/regionais, o
treinamento e a adequação de softwares, o financiamento também será garantido
pelo Ministério da Saúde, segundo o desenho de tecnologia definido pelos gestores
do SUS.

6 ONDE OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA

Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde
Departamento de Gerenciamento de Investimentos
Cartão Nacional de Saúde
Esplanada dos Ministérios – Bloco G – 8.o andar
Telefone: (61) 315-3293 / 315-2774

Contato por  e-mail:
Endereço geral do Projeto: cartao.sus@saude.gov.br
Grupos de trabalho:

- Cadastramento: cns.cadastramento@saude.gov.br
- Tecnologia: cns.desenvolvimento@saude.gov.br
- Treinamento: cns.treinamento@saude.gov.br
- Implantação: cns.implantacao@saude.gov.br

Na internet: http://www.saude.gov.br



PARTE 2:

DIRETRIZES PARA O
CADASTRAMENTO NACIONAL

DE USUÁRIOS DO SUS

Planejamento Municipal
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1 INTRODUÇÃO

A Portaria GM/MS n.o 17/2001, publicada em 4.1.2001 e republicada em
13.2.2001, institui o Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde e
regulamenta sua implantação (Anexo I).

Cabe ao gestor municipal, mediante adesão, a organização do processo de
cadastramento em sua área de atuação, objetivando a criação do Cadastro Nacional
de Usuários do Sistema Único de Saúde.

O Cadastro Nacional possibilitará a implantação do Cartão Nacional de Saúde
que, uma vez implantado, contribuirá para a consolidação do SUS, gerando
ferramentas gerenciais em todos os níveis do sistema e facilitando o processo de
assistência individual e coletiva ao usuário.

O processo de cadastramento não se resume apenas na identificação dos
usuários, mas também inclui a caracterização do domicílio onde estes usuários
residem. Esse relacionamento entre o espaço geográfico e social do domicílio e o
indivíduo vem ao encontro das diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde (SUS),
tornando possível a caracterização da demanda de cada serviço de saúde, a definição
de suas áreas de abrangência, a vinculação da clientela, a regionalização da assistência
e a organização dos fluxos de referência e contra-referência.

2 UTILIDADES A CURTO PRAZO

• Individualização de Procedimentos – Hoje, apenas os procedimentos
hospitalares e alguns ambulatoriais de alta complexidade têm registro
individualizado. Com isso, a maioria dos procedimentos ambulatoriais
não é registrada pessoa a pessoa, gerando problemas na avaliação do
impacto de ações programáticas e no fornecimento de insumos e
serviços. Não há como identificar se determinado procedimento está
sendo realizado repetidamente pelo mesmo usuário, ou se
efetivamente o número de procedimentos realizados corresponde ao
número de usuários beneficiados. Com a individualização dos
procedimentos, o gestor municipal ganha meios para, segundo critérios
e prioridades locais, analisar o impacto e a cobertura de programas e
serviços oferecidos à população, bem como organizar melhor a
assistência, definindo serviços de referência intra e intermunicipais,
fixando metas e estabelecendo indicadores de acompanhamento e
avaliação dos serviços de saúde.

• Vigilância em Saúde – O Cadastro Nacional potencializa a orientação
da intervenção no município a partir do enfoque de vigilância em saúde,
na medida em que vincula os indivíduos e seus núcleos familiares ao
espaço geográfico e social, permitindo o estabelecimento de associações
entre danos, riscos e determinantes em saúde.
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• Atenção Básica – O cadastramento de indivíduos e domicílios será
utilizado pelo Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) como o
cadastro base para a organização dos Programas de Agentes Comunitários
de Saúde e de Saúde da Família (PACS/PSF), podendo ser utilizado também
para o planejamento e a organização de serviços de saúde voltados à
atenção básica com outros modelos assistenciais.

• Integração dos Sistemas – A universalização do Cartão Nacional de
Saúde possibilitará a articulação dos Sistemas de Base Nacional (SIM,
SINASC, SIA-SUS, SIH-SUS, SINAN, SISVAN, SIAB, SI-PNI, etc.), para
que, por meio do número do PIS-PASEP a ser gerado pela Caixa Econômica
Federal (CEF) para cada cadastro de indivíduo, sejam relacionadas as
informações, de maneira individualizada. Caso haja disponibilidade de
sistemas locais, estes também poderão se relacionar com o Cadastro.

• Dados Individuais – O Cadastro Nacional favorece a elaboração, a
implantação e a análise do impacto de protocolos clínicos em cada
indivíduo, bem como a obtenção dos históricos de assistência de
qualquer usuário.

3 TERMO DE ADESÃO

O Termo de Adesão Municipal ao Cadastro Nacional de Usuários, instituído na
Portaria SE/SIS n.o 39/2001, de 19 de abril de 2001 e  publicada em 26.4.2001,
(Anexo II), configura a participação do município no processo de cadastramento.

Para formalizar a adesão, o município deverá discriminar as seguintes  informações:

• condição de gestão do município;

• população do município, segundo Censo Demográfico IBGE/2000;

• população coberta pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS) e /ou Programa de Saúde da Família (PSF);

• meta de população a ser cadastrada, nunca inferior a 60% (sessenta por
cento) do total;

• estratégias propostas para o cadastramento / recursos humanos a serem
utilizados;

• responsável pela coordenação do cadastramento no município.

No ato de assinatura do Termo de Adesão, o gestor se comprometerá com o sigilo
e a utilização correta dos dados, bem como com a entrega do cartão aos usuários.
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Mesmo com a alternativa da terceirização do processo de cadastramento, com a
contratação de empresa para a realização da atividade, a responsabilidade pelo processo
é do gestor local. A interlocução entre as secretarias municipais, estaduais e a equipe do
Cartão Nacional de Saúde deverá ser feita por meio do responsável pela coordenação do
cadastramento no município,  vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Saúde.

O termo de adesão, após preenchimento pelo município, deverá ser
encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde para assinatura do gestor estadual. O
documento, após ciência e assinatura, deverá ser encaminhado pela Secretaria
Estadual para:

Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde
Departamento de Gerenciamento de Investimentos
Cartão Nacional de Saúde
Esplanada dos Ministérios – Bloco G
Edifício Sede – 8.o andar
CEP 70058-900 – Brasília - DF

4 PROCESSO DE CADASTRAMENTO

O município deve realizar o cadastramento de todos os seus habitantes, utilizando
o formulário definido na Portaria GM/MS n.o 17/2001.

Dos princípios e diretrizes que norteiam o processo de cadastramento, destacam-
se: a universalidade, a unicidade do sistema e o seu caráter domiciliar, que propiciam
confiabilidade, qualidade, humanização e asseguram a base  integradora das políticas
em curso na área da saúde.

A formulação do processo nacional de cadastramento baseou-se em duas largas
experiências de âmbito nacional:

(a) o cadastramento da população-alvo (cerca de 13 milhões de pessoas)
para o primeiro ciclo do projeto de implantação do Cartão Nacional de
Saúde, em 44 municípios.

(b) o cadastramento das famílias das áreas de abrangência do Programa de
Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS/PSF), que resultou em mais de 10 milhões de famílias cadastradas.

A análise crítica e criteriosa dessas duas experiências foi fundamental, tanto
para a definição da estratégia a ser adotada, quanto para a proposição dos aspectos
operacionais do cadastramento único, universal e de âmbito nacional. Nesse sentido,
foram feitos os ajustes nos formulários de cadastramento e nos sistemas de
informação através dos quais serão alimentados os dados – Sistema Cartão Nacional
de Saúde e Sistema de Informação da Atenção Básica.
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O cadastramento deve ser de base domiciliar, de forma a:

• assegurar a qualidade dos dados coletados (a ocorrência de erros e
inconsistências tem sido bem menor quando o cadastramento é realizado
em base domiciliar);

• facilitar a distribuição dos Cartões quando de sua emissão, através da
identificação correta do endereçamento e de outras informações importantes
para a localização do usuário;

• induzir a organização das ações desenvolvidas pelas unidades de saúde,
ao permitir a definição de áreas de abrangência e a adscrição de clientela
no curso do processo de mapeamento ou territorialização do município;

• permitir a vinculação do indivíduo ao domicílio, favorecendo a realização
de atividades de âmbito coletivo, tais como busca ativa de comunicantes
de doenças infecciosas, bloqueio vacinal, etc.;

• favorecer o diagnóstico das condições de vida da população residente,
permitindo o estabelecimento de correlações entre estas e determinantes
dos problemas de saúde identificados na população.

Em um primeiro momento, o cadastramento busca agregar o máximo possível
de usuários, representando a carga inicial de informações no Sistema. O processo,
no entanto, deve ser permanente e dinâmico, seja pela absorção de novos contingentes
populacionais, através dos nascimentos, ou pela alteração permanente de dados
cadastrais, conforme ocorram mudanças de dados pessoais ou de domicílio.

Portanto, o planejamento local do cadastramento, em sua fase inicial, deve
levar em consideração as funções que o cadastro terá após sua elaboração,
demandando uma preparação do sistema municipal de saúde, organização do
espaço geográfico do município e da equipe que executará as atividades.

Deve-se também considerar que o cadastramento passa a ser atividade
permanente dos serviços de saúde, seja por meio de mudanças no cadastro inicial,
ou pela agregação de novos indivíduos, podendo estar integrado a outros programas
da área social, como o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação.

O município pode, se assim optar, agregar ao formulário e à base de dados outros
conteúdos de interesse local, desde que não haja qualquer alteração no formato das
informações, definido na Portaria MS/SE/SIS n.o 17/2001, tanto no que diz respeito ao
formulário quanto à base de dados enviada ao DATASUS. Para tanto, o sistema e o
formulário contam com um campo de Uso Municipal, de livre utilização pelo município.

Esse campo pode ser utilizado pelo município para vincular sistemas locais ao
cadastro de indivíduos e domicílios, tais como sistemas de georeferenciamento ou
outros sistemas de interesse local.

Informações adicionais podem ser incluídas, desde que não produzam  quaisquer
alterações nos conceitos ou nos formatos das informações solicitadas, pela dificuldade
em compatibilizar, na base nacional, particularidades de sistemas municipais.
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5 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO

Com base nos princípios do SUS, em que se busca a organização do sistema de
saúde por níveis de competência e com base territorial, o processo de cadastramento
deve ser orientado como organizador do espaço.

Há diversas experiências municipais de organização do espaço geográfico, seja
por meio da utilização de sistemas locais de referência geográfica, ou utilização de
sistemas nacionais, como o sistema censitário, elaborado pelo IBGE, ou o sistema de
organização do espaço em segmentos, áreas e microáreas, utilizado pelos Programas
de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde.

O Sistema Nacional de Cadastro de Usuários e Domicílios do SUS permite a
adaptação de sistemas geográficos ou de codificação ao cadastramento, uma vez
que há campos de preenchimento para essa vinculação.

No caso de áreas cobertas pelo PACS ou PSF, os formulários devem ser preenchidos
com as codificações referentes ao agente comunitário de saúde responsável pelo
domicílio, segmento, área e microárea, conforme já utilizado no SIAB (Sistema de
Informação da Atenção Básica). Estes campos podem, de forma opcional, ser utilizados
pelo município para a classificação de áreas não cobertas pelo PACS/PSF.

Portanto, é necessário o envolvimento dos agentes comunitários de saúde e
equipes de saúde da família no processo de cadastramento, uma vez que seus
instrumentos de trabalho serão adaptados ao Cadastro Nacional de Usuários do
SUS e sua dinâmica de trabalho já desenvolve atividades de visitação domiciliar
rotineira. Além disso, o vínculo que se estabelece entre a equipe de saúde da
família e a população atendida favorecerá a adesão dos usuários ao cadastramento.

Há também no formulário um campo de Uso Municipal, que pode ser utilizado,
a critério do município, como campo relacional com sistemas locais de referência
geográfica já existentes, ou como campo de classificação geográfica segundo critérios
locais. Uma alternativa disponível é a divisão territorial em setores censitários,
elaborada e utilizada pelo IBGE na realização do Censo Populacional de 2000. A
correlação entre a base geográfica do cadastramento municipal e os setores
censitários, permite, inclusive, a análise entre os dados produzidos por meio do
Cadastro Nacional de Usuários e os provenientes do Censo Populacional e outros
estudos realizados com base populacional.

Fazendo opção pelo sistema de setores censitários, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), para organização do espaço geográfico, o município
deverá solicitar ao Escritório Regional do IBGE, localizado no respectivo estado, as
informações necessárias para operacionalizar suas atividades. Já existe uma
negociação entre o Ministério da Saúde e o IBGE no sentido de uma ação conjunta
entre os dois órgãos no cadastramento.

6 ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO

No processo de cadastramento os domicílios cadastrados devem ser organizados
em grupos de no máximo 150 domicílios.
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Para facilidade de organização, é indicado que cada cadastrador seja responsável
por determinada área geográfica, o que facilitará o processo de devolução dos cartões.

Caso haja, dentro do mesmo município, áreas cobertas pelo PACS e/ou pelo
PSF e áreas não cobertas, elas devem ser organizadas em lotes diferentes.

Os formulários preenchidos devem estar disponíveis no município durante todo
o processo, uma vez que os sistemas de crítica podem, a qualquer momento,
requerer correções.

No caso dos domicílios cobertos pelo PACS/PSF, os formulários estarão sendo
utilizados cotidianamente pelos agentes comunitários de saúde e pelas equipes de
saúde da família, nas visitas mensais preconizadas pelos programas.

7 EQUIPE DE TRABALHO

A equipe de trabalho que realizará o cadastramento deverá ser definida
pelo município.

Uma vez que o cadastramento busca fortalecer os vínculos entre os serviços de
saúde, suas áreas de abrangência e a população adscrita a cada serviço, é
recomendável o envolvimento dos profissionais de saúde no processo.

O cadastro não é um processo único, uma vez que, após o ato inicial de
visitação, o cadastro inicial estará submetido a críticas em todos os níveis de
processamento, podendo ser necessária a complementação ou retificação de
informações. Logo, a identificação dos cadastradores e a sua vinculação e
responsabilidade por determinada área territorial e grupo de domicílios deve ser
bem definida, para facilitar todo o processo.

Deve-se também observar que todas as áreas do município sejam cobertas
pela equipe de cadastradores.

Os componentes da equipe de trabalho devem incluir, minimamente:

• Coordenador – Técnico indicado pelo Gestor Municipal, que fará o
acompanhamento do processo e as interlocuções necessárias.

• Operadores – Responsáveis pela alimentação do aplicativo, devendo
ser definidos a critério de cada município.

• Supervisores – Responsáveis pelo acompanhamento das ações de
cadastramento. Encarregam-se da crítica inicial e aprovação do cadastro
efetuado e encaminhamento do mesmo para digitação.

• Cadastradores – Responsáveis pelo trabalho de campo. Cada cadastrador
deverá cuidar de uma determinada área territorial e um número definido
de domicílios.

Estima-se que cada cadastrador tenha uma produtividade média de 15 (quinze)
visitas domiciliares por dia, e que haja sucesso no cadastro em aproximadamente
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70% destes domicílios (em torno de 10 domicílios cadastrados/dia, ou seja,
aproximadamente 40 usuários/dia).

Quanto ao processamento dos cadastros, a estimativa é que cada formulário
seja digitado em 1 (um) minuto.

O Projeto Piloto do Cartão Nacional de Saúde, desenvolvido em 44 (quarenta
e quatro) municípios, apresentou diversas metodologias para o cadastramento de
indivíduos, uma vez que coube a cada município definir sua estratégia. Destaca-
se, pela sua eficiência, o trabalho desenvolvido por alguns municípios com pessoal
com experiência anterior em recenseamento. Nesse caso, os municípios obtiveram
o cadastro de pessoal utilizado pelo IBGE e contratou esses profissionais, após
seleção, para realizar o cadastramento através de visita domiciliar.

Nas áreas cobertas pelos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde
da Família (PACS/PSF), o cadastro é de responsabilidade das suas equipes.

8 CRÍTICA

Para que haja sucesso no cadastramento, com a geração de número e posterior
emissão do Cartão Nacional de Saúde, é necessário haver consistência no
preenchimento dos formulários, conforme as orientações contidas no Manual de
Cadastramento de Usuários do SUS.

A lógica do processo de crítica é que o maior número de problemas seja
identificado no nível local, facilitando a revisão e diminuindo custos de
processamento.

Dessa forma, o primeiro momento de crítica corresponde ao ato de verificação,
pelo supervisor, do preenchimento adequado dos formulários, e envio dos mesmos
para digitação.

A segunda etapa de crítica ocorre na digitação, pois o aplicativo conterá diversas
rotinas de crítica, que irão emitir mensagens de erro ou de advertência para correção
de dados com formato inadequado ou pouco freqüente.

O aplicativo está sendo desenvolvido de maneira que ele possa ser utilizado
em rede ou em microcomputadores desconectados.

Os dados serão enviados ao DATASUS após concentração em um único
microcomputador. Neste momento, será realizado o terceiro processo de crítica,
onde se verificarão duplicidades de cadastros.

Após o envio, outros processos de crítica serão realizados pelo DATASUS e pela
Caixa Econômica Federal, e os erros porventura detectados serão comunicados
aos municípios para correção e revisão.

9 CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRAMENTO

Para a obtenção de bons resultados no processo de cadastramento, é necessário
que o pessoal envolvido esteja capacitado, tanto para as atividades de campo
quanto para a supervisão e processamento dos formulários preenchidos.
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Para tanto, sugere-se o aproveitamento de pessoal que já tenha estado envolvido
em atividades similares, como pessoas que trabalharam com a realização de Censos
demográficos, sendo imprescindível a realização de capacitação especifíca para o
cadastramento da área de saúde.

As secretarias estaduais de saúde serão responsáveis pelo processo de
treinamento das equipes municipais que capacitarão os recursos humanos envolvidos
no cadastramento local.

Estamos sugerindo que participem da organização dessas atividades
representantes das escolas técnicas de saúde, DATASUS, IBGE, COSEMS dos estados,
universidades, pólos de capacitação do PACS/PSF, dentre outros.

10 DIVULGAÇÃO

Uma vez que a dinâmica de cadastramento consiste em visitação domiciliar, a
divulgação é estratégica para o sucesso das atividades, considerando que a recepção
ao cadastrador dependerá do interesse do usuário em ser cadastrado e, futuramente,
em receber o Cartão Nacional de Saúde.

Além das ações de divulgação de âmbito nacional, com o uso de meios de
comunicação, produção de material publicitário e distribuição para todos os estados
e municípios, que serão organizadas pelo Ministério da Saúde, é necessária a
definição de estratégias locais, de acordo com as particularidades regionais.

Para isso, deve-se procurar o envolvimento de outros setores da administração
pública, dos profissionais de saúde, entidades prestadoras de serviço, organizações
não-governamentais, usuários e conselheiros, promovendo uma mobilização da
sociedade em torno da atividade.

11 ACOMPANHAMENTO DO CADASTRAMENTO

No ato de assinatura do Termo de Adesão, o gestor define uma meta de
habitantes cadastrados a cada período de tempo.

Após o início do processo, os supervisores locais e o coordenador devem
promover o acompanhamento periódico. Sugerimos a utilização de indicadores de
acompanhamento, dentre os quais listamos alguns exemplos:

• Número de usuários cadastrados / Número de domicílios cadastrados;

• Número de usuários cadastrados do sexo masculino / Total de usuários
cadastrados;

• Número de domicílios cadastrados / Número de domicílios estimados
(utilizar bases preexistentes, como setor censitário, cadastro do PACS/
PSF, cadastro municipal);

• Número de usuários cadastrados / População residente segundo Censo
Demográfico 2000;



31

• Número de domicílios cadastrados por cadastrador / Dias trabalhados;

• Número de domicílios cadastrados por cadastrador / Total de domicílios
cadastrados.

Além da análise global do processo de cadastramento, em cada etapa deve ser
feita a crítica dos formulários, verificando-se:

• padronização dos conceitos conforme o Manual de Cadastramento de
Usuários do SUS;

• utilização correta dos conceitos pelos diferentes cadastradores;

• preenchimento adequado de todos os campos, conforme tabelas de
referência.

Essa avaliação pode ser feita por meio da observação de eventuais distorções
de preenchimento entre os diversos cadastradores em atividade.

Todos os processos de crítica, análise, supervisão e controle objetivam a
redução do número de cadastros não válidos, uma vez que o retorno ao trabalho
de campo será elemento gerador de dificuldades para o trabalho e de aumento
de custos.

12 RESPONSABILIDADE LEGAL

O gestor do SUS tem responsabilidade legal pela guarda da base de dados
gerada pelo cadastramento. A adesão ao cadastramento pressupõe a assinatura de
uma cláusula de responsabilidade que estabelece que:

O Ministério da Saúde, os estados e os municípios,  por meio de seus órgãos
da administração direta, das entidades, órgãos e instituições da administração
indireta, autárquica e/ou fundacional e das entidades, órgãos, instituições e
organizações vinculadas, coordenadas e/ou supervisionadas, comprometem-se a
não divulgar, sob nenhuma forma, meio (eletrônico, magnético, impresso e
audiovisual) ou suporte (cartão, disquete, CD, fitas magnéticas, correio eletrônico,
papel, fita cassete ou de vídeo) os cadastros e/ou arquivos referentes às unidades
de saúde, aos profissionais de saúde e aos usuários do SUS, que vierem a ter
acesso por intermédio do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde,
das Secretarias Municipais de Saúde e das empresas contratadas ou subcontratadas
para o projeto de implantação do Cartão Nacional de Saúde, bem como se
responsabilizar pelo arquivamento, guarda e segurança desses cadastros e arquivos
e das senhas que permitem seu acesso, de maneira a impedir sua divulgação sob
pena de o responsável pelo não cumprimento de alguma dessas obrigações
incorrer nas penas da Lei n.o 8.112 (Artigos 116, 117, 121 a 126 e 132) e do
Artigo 154 do Código Penal.
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13 FINANCIAMENTO

O s municípios executores do cadastramento serão remunerados da seguinte
forma:

a) novos cadastros de usuários – R$ 0,50 (cinqüenta centavos) para cada
cadastro válido.

b) adequação de cadastros do PACS/PSF ou similares – R$ 0,20 (vinte
centavos) para cada cadastro válido.

Em ambos os casos, a remuneração será liberada após a validação do cadastro
pela Caixa Econômica Federal.

O município, mediante assinatura do termo de adesão, receberá 15% (quinze
por cento) do total dos recursos financeiros, definidos de acordo com a meta de
população a ser cadastrada, informada no termo.

Estes recursos serão transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde para a conta
PAB (Piso Assistencial Básico) de cada município. Caso o município não realize o
cadastramento de, pelo menos 15% (quinze por cento) de sua meta, no período
de 4 (quatro) meses após o recebimento dos recursos, os valores serão deduzidos
do Piso Assistencial Básico (PAB) do município.

14 PARCERIAS INSTITUCIONAIS

Considerando todas as características do cadastramento de indivíduos e
domicílios, é necessário o envolvimento de outras instituições, tanto na organização
quanto na manutenção do cadastro.

Como já foi citado, o apoio do IBGE na organização do cadastramento é
recomendável, pela experiência dessa instituição em ações que demandam
procedimentos similares. O apoio do IBGE ao cadastramento nacional de usuários
do SUS tem sido discutido entre o Ministério da Saúde e a direção do órgão.
Dentre os compromissos assumidos, estão: disponibilização de mapas de setores
censitários aos municípios, apoio na discussão de estratégias de cadastramento,
disponibilização da relação de profissionais que trabalharam com a realização do
censo, disponibilização do Cadastro de Logradouros. O contato pode ser feito com
a Agência Estadual do IBGE em cada estado.

No que se refere às estratégias para apoiar os usuários na aquisição de
documentos de identificação, condição para o cadastramento, é necessária a
articulação com órgãos como secretarias de segurança pública, cidadania e justiça
e ação social, desenvolvimento social e similares. Um apoio importante pode ser
dado pelo Ministério Público.

O processamento dos cadastros pode requerer o envolvimento de empresas
de processamento de dados, instituições acadêmicas, secretarias de planejamento
e outros. Para que todas essas ações sejam articuladas, sugere-se a formação de
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comitê, ou comissão que possa reunir todas as instituições que irão participar do
cadastramento, sob coordenação da secretaria municipal de saúde.

Da mesma forma, a mobilização da sociedade em torno do cadastramento é
pré-requisito para o sucesso da atividade, por meio do envolvimento dos conselhos
de saúde, entidades representativas de usuários e prestadores de serviços,
representações de profissionais da área de saúde e informação, associações de
moradores, entidades religiosas e outras.

15 CONTATOS

Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde
Departamento de Gerenciamento de Investimentos
Cartão Nacional de Saúde
Esplanada dos Ministérios – Bloco G – 8.o andar
Telefone: (61) 325 2069
Fax: (61) 315 2774

E-mail: cns.cadastramento@saude.gov.br

Internet: http://www.saude.gov.br
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N.o  17, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2001(*)

Institui o Cadastro Nacional de Usuários do Sistema
Único de Saúde e regulamenta sua implantação.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e considerando
a expansão do Cartão Nacional de Saúde para toda a população brasileira; a
necessidade de integração de sistemas de cadastramento no âmbito do SUS; as
manifestações dos gestores, efetuadas por ocasião da reunião da Comissão
Intergestores Tripartite, de 19 de outubro de 2000; e a contribuição do cadastramento
de usuários do SUS para a atualização da base de dados do Programa de Integração
Social e para o aperfeiçoamento do Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNIS, resolve:

Art. 1.o Instituir o Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde,
que passa a compor o banco de dados do SUS.

Art. 2.o Aprovar o formulário para o cadastramento de usuários e domicílios,
constante do anexo I desta Portaria, bem como a criação do Banco de Dados
Nacional de Usuários do SUS.

§ 1.o O município ou estado poderá incluir novos campos no formulário,
desde que a inclusão não comprometa o envio das informações no
formato padronizado nacionalmente.

§ 2.o No caso da inclusão de novos campos no formulário, o processamento
dos dados incluídos é de responsabilidade do município ou estado.

Art. 3.o Estabelecer que o cadastramento dos usuários do SUS terá por base
o domicílio, será feito em todo o território nacional e será de responsabilidade dos
municípios habilitados em alguma das condições de gestão do SUS.

§ 1.o As Secretarias Estaduais de Saúde deverão assumir a responsabilidade
pela operacionalização do cadastramento nos seguintes casos:

I. quando houver a expressa manifestação do município em não
realizá-lo;

II. quando o município não iniciar o processo de cadastramento até 3
(três) meses após a entrada em vigor desta portaria;

(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U  n.o 4-E, de 5/1/2001, Seção 1, pág. 26.
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III. nos casos de municípios não habilitados em alguma das condições
de gestão previstas pela NOB/SUS 01-96;

IV. quando o município não conseguir realizar o cadastramento de sua
população nos prazos e condições estabelecidas nesta portaria e nas
demais normas que regulamentarão o tema.

§ 2.o Considera-se como início do processo de cadastramento a assinatura
do Termo de Adesão, que será disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

§ 3.o O Ministério da Saúde deverá realizar o cadastramento nos casos
especificados anteriormente, e em que as Secretarias Estaduais de Saúde
não o realizarem.

Art. 4.o Os Gestores Estaduais são responsáveis pela Coordenação do processo
de cadastramento em seu estado, com a devida cooperação deste Ministério.

Art. 5.o Instituir a Comissão de Coordenação e Acompanhamento do
Cadastramento de Usuários do SUS no âmbito do Ministério da Saúde, composta
por representantes de:

I. Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde;

II. Secretaria de Assistência à Saúde;

III. Secretaria de Políticas de Saúde;

IV. Secretaria Executiva.

§ 1.o A coordenação da Comissão será exercida pela Secretaria de Gestão
de Investimentos em Saúde.

§ 2.o A Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Cadastramento
de Usuários do SUS no âmbito do Ministério da Saúde poderá
convidar outras instituições para apoiar o processo de cadastramento,
considerando em especial o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Art. 6.o Estabelecer que as atividades de cadastramento dos usuários contarão
com a cooperação técnica e financeira do Ministério da Saúde.

§ 1.o O Ministério da Saúde remunerará os cadastros válidos, por meio da
inclusão de procedimentos correspondente na tabela de remuneração
do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS).

§ 2.o O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a
transferência dos valores aos Fundos Municipais e/ou estaduais de
Saúde correspondentes.
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§ 3.o O DATASUS disponibilizará sistema para digitação e validação dos
dados cadastrais no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da
publicação desta Portaria, e definirá os fluxos para coleta, envio e
revisão de informações cadastrais.

Art. 7.o Definir que o cadastramento de que trata o Art. 1.o será executado
mediante adesão, pelos municípios ou estados que se habilitarem a realizá-lo, de
acordo com Termo de Adesão a ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único.  A responsabilização dos estados pela coordenação do
processo de cadastramento, conforme estabelecido no Art. 4.o, também
se dará mediante adesão, de acordo com Termo a ser disponibilizado
pelo Ministério da Saúde.

Art. 8.o Definir que a responsabilidade pela manutenção do Cadastro de
Usuários do SUS é dos municípios, com o devido apoio das Secretarias Estaduais
de Saúde e do Ministério da Saúde.

Art. 9.o Estabelecer que os órgãos executores do cadastramento e os gestores
da base de dados têm responsabilidade quanto ao sigilo das informações cadastrais
e quanto à integridade dos cadastros.

Art. 10 Delegar competências ao Secretário de Gestão de Investimentos em
Saúde – SIS/MS, para a normatização complementar do fluxo de informações e
processamento dos cadastros, forma de remuneração pelas atividades de
cadastramento, análise dos pleitos municipais de adesão e demais providências
para o alcance dos objetivos da presente portaria.

Art. 11 Estabelecer que o prazo final para o cadastramento de usuários e
domicílios do SUS é de 12 meses, a partir da data de publicação desta Portaria.

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros de janeiro de 2001 até a competência dezembro de 2001.

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria
n.o   17, de 4 de janeiro de 2001.

BARJAS NEGRI
Ministro em Exercício
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ANEXO I
Formulário de Cadastramento
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

PORTARIA N.o 39, DE 19 DE ABRIL DE 2001

Regulamenta a operacionalização e remuneração
do Cadastramento de Usuários do

Sistema Único de Saúde

O Secretário Executivo e o Secretário de Gestão de Investimentos em Saúde,
no uso de suas atribuições legais, considerando a expansão do Cartão Nacional de
Saúde e o estabelecido na Portaria MS/GM n.o 17, de 13 de fevereiro de 2001, que
instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Cadastro Nacional de Usuários
do SUS; considerando a necessidade de definir os mecanismos de financiamento,
fluxos e demais mecanismos operacionais para o cadastramento; considerando a
necessidade de definições no formato de adesão dos municípios e estados ao
cadastramento de usuários do SUS; considerando as manifestações dos gestores,
efetuadas por ocasião da reunião da Comissão Intergestores Tripartite, de 19 de
outubro de 2000, no tocante a prazos, abrangência e forma de execução do
cadastramento, resolvem:

Art. 1.o Definir que o cadastro tem por objetivo a identificação unívoca dos
usuários do SUS em âmbito nacional, mediante a atribuição de número único de
identificação baseado no número PIS/PASEP.

Art. 2.o Aprovar o Termo de Adesão Municipal ao Cadastramento de Usuários
do SUS apresentado no Anexo I.

§ 1.o O Termo de Adesão Municipal deverá estar integralmente preenchido,
sem rasuras;

§ 2.o A estimativa de população a ser cadastrada pelo município deverá
corresponder, no mínimo, a 60% (sessenta por cento) do total da
população do município, segundo o Censo Demográfico de 2000.

§ 3.o O Termo de Adesão Municipal deverá ser assinado pelo gestor
municipal e encaminhado à respectiva Secretaria de Estado de Saúde,
que o assinará e encaminhará num prazo de quinze dias à Secretaria
de Gestão de Investimentos em Saúde do Ministério da Saúde.

Art. 3.o Aprovar o Termo de Adesão Estadual à Coordenação do Cadastramento
Nacional de Usuários do SUS apresentado no Anexo II.

Parágrafo Único. O Termo de Adesão Estadual deverá ser encaminhado à
Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde do Ministério da Saúde.
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Art. 4.o Definir que o  Manual de Cadastramento Nacional de Usuários do
SUS, que instrui o preenchimento do formulário relativo ao cadastro, será
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.saude.gov.br e será amplamente
divulgado pelo Ministério da Saúde.

Art. 5.o Definir que o cadastro prevê as etapas abaixo:

I. Cadastro dos usuários e domicílios do SUS, de base domiciliar, de acordo
com formulário disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

II. Digitação e/ou validação das informações cadastrais, de acordo com
aplicativos disponibilizados pelo DATASUS.

III. Encaminhamento dos dados ao DATASUS, responsável pela acreditação
dos registros recebidos e certificação do cadastro antes do envio à Caixa
Econômica Federal para validação e emissão do número PIS/PASEP.

Art. 6.o Encarregar o DATASUS de disponibilizar aplicativos para entrada e
crítica de dados cadastrais, novos ou já existentes em meio eletrônico no município,
que conterão as instruções para envio dos arquivos com os cadastros dos usuários.

Art. 7.o Definir os fluxos das informações e dados coletados no cadastro de
usuários, que deverá obedecer aos seguintes procedimentos:

I. Os dados serão coletados em formulário específico, definido conforme a
Portaria MS/GM n.o 17, de 4/1/01, republicada em 13/2/01, a ser
reproduzido pelo município.

II. Os dados serão digitados ou digitalizados pelo próprio município, que
processa a crítica dos mesmos, realizando as correções necessárias.

III. O nível municipal deverá consolidar em meio eletrônico os dados
cadastrais do município, em aplicativos próprios ou fornecidos pelo
DATASUS.

IV. O município envia ao DATASUS/RJ o arquivo contendo a base de dados
consolidada segundo as instruções contidas nos aplicativos de crítica ou
de entrada de dados.

V. O DATASUS processa os arquivos recebidos dos municípios. Constatada
alguma inconsistência, devolve ao município para as devidas correções.

VI. O DATASUS envia o arquivo com os registros aprovados para a Caixa
Econômica Federal (CEF).

VII. A CEF processa o arquivo recebido e, caso seja constatada alguma
inconsistência, envia um arquivo com os erros para o DATASUS, que fará
o fluxo de correções até o retorno à CEF dos registros corretos.
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VIII. Para cada cadastro de usuário validado, a CEF gera um número de
identificação baseado no PIS/PASEP.

IX. A CEF envia ao DATASUS o arquivo com os números de identificação dos
usuários para emissão do Cartão.

X. O DATASUS comunica à Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde
(SIS) os cadastros válidos por municípios.

XI. A SIS comunica ao Fundo Nacional de Saúde o montante de cadastros
válidos e os recursos financeiros correspondentes a serem repassados
aos municípios.

XII. A SIS autoriza a emissão dos cartões pelas empresas contratadas.

XIII. Os cartões emitidos são enviados pelas empresas a cada estado, para
distribuição aos municípios.

XIV. Os municípios entregam os cartões aos usuários.

Parágrafo Único. Nos casos em que a Secretaria de Saúde do estado ficar
responsável pela operacionalização do cadastramento de usuários do SUS,
deverão ser seguidos os mesmos procedimentos descritos no artigo
precedente.

Art. 8.o É considerado cadastro válido aquele que passar pelo programa de
crítica do DATASUS e da Caixa Econômica Federal com a geração do respectivo
número de identificação do usuário.

Art. 9.o Definir que serão transferidos recursos financeiros para apoio ao
processo de cadastramento realizado pelos municípios, referentes à adesão ao
cadastramento e à validação dos cadastros.

§ 1.o Os recursos serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde, do Programa
de Trabalho de Implantação do Cartão Nacional de Saúde, e serão
depositados na conta do Piso Assistencial Básico (PAB) de cada município.

§ 2.o Os recursos financeiros a serem repassados mediante adesão ao
cadastramento correspondem a 15% (quinze por cento) do total de
recursos a serem transferidos, considerando a estimativa de população
coberta pelo PACS e PSF e população não coberta, informada no Termo
de Adesão Municipal (Anexo II).

§ 3.o A adesão do município caracteriza-se pelo recebimento, pela
Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde, do Termo de
Adesão Municipal assinado pelos respectivos gestores municipal e
estadual, conforme Anexo II.
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§ 4.o Os recursos referentes aos cadastros válidos serão calculados por meio
do número de cadastros válidos informados à Secretaria de Gestão de
Investimentos em Saúde, a cada competência, pelo DATASUS, em
relatório discriminado por município em:

I. Cadastros de usuários não cobertos pelos Programas de Agentes
Comunitários de Saúde ou pelo Programa de Saúde da Família e
similares, e

II. Cadastros adaptados de registros preexistentes do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da Família ou
similares.

Art. 10 Definir a remuneração de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) para cada
cadastro válido de usuários não cobertos pelos Programas de Agentes Comunitários
de Saúde ou de Saúde da Família, ou similares; e a remuneração de R$ 0,20 (vinte
centavos) para cada adaptação válida de cadastro de usuário coberto pelos Programas
de Agentes Comunitários de Saúde ou de Saúde da Família, ou similares.

Art. 11 O montante de recursos a ser transferido ao município será informado,
a cada competência, pela Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde ao
Fundo Nacional de Saúde.

Art. 12 Os recursos transferidos mediante entrega do Termo de Adesão ao
Cadastramento de Usuários do SUS serão deduzidos dos valores a serem pagos
por cadastro válido, até o encontro de contas entre os respectivos valores.

Parágrafo Único. Caso o município receba os recursos referentes à adesão e
não realize o cadastramento de, pelo menos, 15% (quinze por cento) de
sua meta no período de 4 (quatro) meses após o recebimento dos recursos,
os valores correspondentes serão deduzidos do Piso Assistencial Básico
(PAB) do município.

Art. 13    Os efeitos financeiros desta Portaria não se aplicam aos municípios do
Projeto Piloto do Cartão Nacional de Saúde, que receberam recursos para
cadastramento da população mediante convênio.

Art. 14    Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

BARJAS NEGRI                  GERALDO BIASOTO JUNIOR
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ANEXO I
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ANEXO II
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

PORTARIA N.o  57, DE 30 DE MAIO DE 2001

Amplia prazo para adesão de
municípios ao Cadastramento Nacional de

Usuários do Sistema Único de Saúde

O Secretário Executivo e o Secretário de Gestão de Investimentos em Saúde,
no uso de suas atribuições e considerando o exposto na Portaria GM/MS 17, de
4 de janeiro de 2001, republicada em 13 de fevereiro de 2001 e na Portaria SIS/
SE n.o 39, de 19 de abril de 2001, publicada em 26 de abril de 2001; considerando
que instrumentos publicados na Portaria SIS/SE n.o 39, de 19 de abril de 2001,
publicada em 26 de abril de 2001, eram condição para que os municípios
aderissem ao processo do Cadastramento Nacional de Usuários do Sistema Único
de Saúde, resolvem:

Art. 1.o Estabelecer que o prazo para que as Secretarias Estaduais de Saúde
assumam o Cadastramento Nacional de Usuários do SUS em municípios que não
iniciarem o processo de cadastramento definido no § 1.o do art. 3.o da portaria GM/
MS 17/01 passa a ser de três meses a contar da data de publicação da Portaria SE/
SIS n.o 39 de 19 de abril de 2001, publicada em 26 de abril de 2001.

Parágrafo Único. A manifestação do município em iniciar o processo de
cadastramento é caracterizada pelo envio do Termo de Adesão Municipal
à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 2.o Estabelecer que o prazo final para o cadastramento de usuários do
SUS é de 12 meses a partir da data da publicação da Portaria SIS/SE n.o 39, de 19
de abril de 2001, publicada em 26 de abril de 2001.

Art. 3.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros de maio de 2001 até a competência dezembro de 2001.

Art. 4.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

BARJAS NEGRI                  GERALDO BIASOTO JUNIOR
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