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Passo a passo para evitar glosas 

 Preencher as fichas de números 20 e 21 do CNES, referentes aos profissionais de saúde 

que atuarão na unidade, de forma individualizada para cada profissional, observando 

os campos obrigatórios grafados em amarelo (importante: será grafado com uma 

sombra cinza sobre o nome dos campos, quando da impressão sem uso de uma 

impressora colorida). 

 Consultar os procedimentos e serviços realizados na Tabela de Serviços x Classificação 

x CBO, através do link (Tabela de Serviços X Classificação x CBO), para conferir se todos 

os profissionais necessários para um determinado serviço existem no escopo da 

unidade. 

 Consultar CAC e DS para elaboração de processo a ser submetido ao Ministério da 

Saúde para aprovação de procedimentos que exigem habilitação da unidade para 

realização dos mesmos. 

 Conferir no aplicativo SIGTAP on line, através do link – SIGTAP os pré-requisitos para 

cada procedimento, como profissionais, serviços, classificações e as habilitações 

exigidas. 

 Encaminhar as fichas devidamente preenchidas à Coordenadoria Setorial de 

Informática – CSI, com o nome do Cadastrador.  

o Este dado é de extrema relevância para dirimir dúvidas durante o processo de 

cadastramento, sobretudo em caso de inconsistência no cadastro, impedindo 

o envio dos dados ao Ministério da Saúde, o que em caso de demora na 

solução do problema, pode levar ao cancelamento do código definido pelo 

Ministério da Saúde. 

 Definir no caso de Centros de Saúde, junto à Coordenadoria Setorial de Informática – 

CSI, a área de abrangência da nova unidade, o que normalmente determina a 

alteração na área de outras unidades. 

o Cabe ao Distrito de Saúde, e no caso ao apoiador da nova unidade, definir com 

as demais unidades os limites da área de abrangência de cada uma e, caso a 

mesma possua equipes de saúde da família, as áreas de cada equipe (caso 

exista mais de uma) e as microáreas dos agentes definidos para as mesmas. 

 Obter código de validação das equipes de saúde da família, a cargo da Coordenadoria 

Setorial de Informática – CSI, imprescindível o preenchimento da ficha 25 (composição 

das equipes) e da ficha 8 (serviço) do CNES. 

 Com o recebimento dos dados, a Coordenadoria Setorial de Informática – CSI realiza a 

obtenção do número de CNES da unidade, que será informado à coordenação da 

unidade e ao apoiador responsável. 

  

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CNES.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/cnes/fichas/cnes_integral/ServicosxClassificacaoxCBO.pdf
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CNES.pdf
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Como atualizar os dados das Unidades de Saúde no CNES 

Notas importantes: 

 O CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde é a informação oficial 

sobre as unidades de saúde junto ao Ministério da Saúde. 

 As fichas a serem utilizadas na atualização de dados do CNES dependerão diretamente 

de quais mudanças ocorreram na unidade. 

 Marcar a opção alteração e informar os dados completos da respectiva ficha, para 

evitar confusões, como por exemplo, a colocação de um serviço, sem que fique claro 

ao digitador se deve ou não excluir outros serviços que já constavam para a unidade. 

 Aconselhamos que para novas unidades o cadastro seja realizado com a ajuda do 

Apoiador Distrital (se unidade ligada diretamente a SMS, pode contatar a CSI para 

orientações em possíveis dúvidas). 

Exemplos: 

 Mudança de endereço – Ficha 1, mas todos os dados devem ser revisados para checar 

se outras mudanças devem ser feitas, em instalações, equipamentos, serviços, etc. 

 Mudança no tipo ou total de equipamentos (por exemplo, equipos de odontologia) – 

Fichas 13 a 17. 

 Entrada, saída ou alteração de dados de profissionais – Fichas 20 e 21. 

 Inclusão de novos serviços – Ficha 8. 

 Equipes – Ficha 25. 

Dicas: 

 Conferir os relatórios gerados bimestralmente com informações sobre os profissionais 

vinculados a cada unidade da SMS (Coordenadores e Apoiadores). 

 Enviar as correções para a Coordenadoria Setorial de Informática – CSI. 

 Verificar através do e-mail saude.cnes@campinas.sp.gov.br as dúvidas sobre a 

situação dos dados no momento em cada unidade ou no preenchimento das fichas. 

 Encaminhar as fichas devidamente preenchidas ao Apoiador Distrital, que após 

conferência, irá enviá-las à Coordenadoria Setorial de Informática – CSI, com o nome 

do Cadastrador (se unidade ligada diretamente a SMS, pode enviar as fichas 

diretamente para a CSI). 

o No caso de inconsistência no cadastro, isto impedirá o faturamento da 

produção da unidade, que sequer será exportada para os outros aplicativos, 

tais como o e-SUS-AB e o SIA. 

As fichas e os manuais de preenchimento destas estão disponíveis no link que se segue (Fichas 

CNES Unidades da SMS).  

 

  

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CNES.pdf
Sistemas/CNES.pdf
mailto:saude.cnes@campinas.sp.gov.br
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/cnes/orientacao_cad_unidades_sus.htm
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/cnes/orientacao_cad_unidades_sus.htm
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O que encontro nos Relatórios de Produção do SIGA 

Relatório Histórico da Produção 

 Aba 1: Notas 

 Aba 2: Série Histórica de Procedimentos 

o (mensal/1 ano), com possibilidade de filtro por Distrito e Unidade de Saúde. 

 Aba 3: Produção Mensal  

o histórico por local (informação de 12 meses) 

 Aba 4: Gráfico por Local  

o informações da série histórica da produção mensal, por Unidade de Saúde. 

 

Relatório de Produção Mensal 

 Aba 1: Notas 

 Aba 2: Mapa da Digitação 

o produção total (por unidade de saúde), digitada no mês da competência 

analisada, separada por mês da data de execução do procedimento. 

 Aba 3: Total após DePara BPAI Resumo 

o total de procedimentos individualizados que foram aprovados na crítica de 

avaliação do BPAMAG. 

 Aba 4: Total após DePara BPAI Detalhe 

o detalhamento dos procedimentos individualizados aprovados na crítica de 

avaliação do BPAMAG. 

 Aba 5: Total após DePara BPAC Resumo produção 

o total de procedimentos de registro consolidado apresentada no mês da 

competência, aprovada na crítica de avaliação do BPAMAG. 

 Aba 6: Total após DePara BPAC Detalhe 

o detalhamento da produção de procedimentos de registro consolidado 

apresentada no mês da competência, aprovada na crítica de avaliação do 

BPAMAG. 

 Aba 7: Rejeitados DePara Resumido 

o total de procedimentos rejeitados na análise de DePara. 

 Aba 8: Rejeitados DePara Detalhado 

o detalhamento dos procedimentos rejeitados na análise de DePara.  

 

Críticas BPAMAG BPAC (Relatório de Críticas BPAI e BPAC) 

 Aba 1: dados 

o detalhamento de todos os procedimentos de registro consolidado que foram 

glosados na crítica do BPAMAG, incluindo o motivo da glosa.   

 Abas seguintes:  

o procedimentos glosados em BPAC separados em abas, por motivo da glosa. 
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Críticas BPAMAG BPAI (Relatório de Críticas BPAI e BPAC) 

 Aba 1: dados 

o detalhamento de todos os procedimentos de registro individualizado que 

foram glosados na crítica do BPAMAG, incluindo o motivo da glosa.   

 Abas seguintes:  

o procedimentos glosados em BPAI, separados em abas, por motivo da glosa.   

 

Motivos de glosas mais frequentes 

 Procedimento incompatível com CID 

 Registro excede a quantidade máxima de procedimento 

 Procedimento exige CID 

 CID registrado não pertence a uma subcategoria 

 CEP inválido. 

 

Relatório cadastro 

 Quantificação de campos dos cadastros preenchidos com erro, que impedem a 

inclusão no CADWEB. 

 

Relatório número cadastro 

 Aba 1: gráfico 

o análise quantitativa e qualitativa dos cadastros realizados em cada dia do mês 

da competência: 

 Total de cadastros realizados 

 SUCESSO = total de cadastros novos completos e corretos 

 ERRO = total de cadastros novos com erro. 

 Aba 2: dados 

o detalhamento de cada cadastro realizado nas Unidades de Saúde, no mês da 

competência, possibilitando executar os filtros. 

 Status – coluna B: 

 SUCESSO = cadastro novo completo e correto. 

 ERRO = cadastro novo com erro. 

 SUCESSO_ALTERAÇÃO = cadastro alterado completo e correto. 

 ERRO_ALTERAÇÃO = cadastro alterado com erro.  

 

Cadastros com status “ERRO” e “ERRO_ALTERAÇÃO” devem ser corrigidos e completados. 
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O que fazer com os Relatórios de Produção da CAC 

A CAC gera um relatório após o final processamento da produção, ou seja, depois de todas as 

análises, o produto é enviado para faturamento.   

Este relatório é denominado Relatório “Erros Rede Definitivo” 

 Aba 1: Erros Rede 

o Filtrar a Unidade de saúde – coluna B 

o Identificar o erro que provocou a glosa   

o Corrigir a situação indicada na coluna A para minimizar perdas futuras. 

 

 Aba “Total Unid por Distrito”: Produção Apresentada x Aprovada (valor físico e 

financeiro) dos Distritos, com detalhamento de Unidades de Saúde. 

o Identificar o Distrito e a Unidade 

o Analisar a produção aprovada da Unidade em valores físicos e financeiros. 

 

 Demais Abas: Produção Apresentada x Aprovada (valor físico e financeiro) das 

Unidades separadas por Distrito, com detalhamento de Procedimento. 

o Identificar a aba com o Distrito ao qual a Unidade pertence  

o Analisar a produção aprovada da Unidade em valores físicos e financeiros.   
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Como ter acesso ao CADWEB? 

 

Cadastro do Administrador 

 O coordenador de cada unidade deverá entrar em contato com a equipe do Cartão 

SUS através do telefone 136, opção 8, depois opção 2, de posse dos documentos 

pessoais e das informações do seu Estabelecimento de Saúde para que sejam 

orientados sobre o procedimento de solicitação de acesso ao CADSUS WEB.  

 Este contato e cadastramento no sistema 136, o coordenador enviará o ofício - ver 

modelo - para o e-mail suporte.sistemas@datasus.gov.br. 

 

Manutenção dos Operadores do CADWEB (inclusão e inativação) 

 O Administrador da unidade de saúde deverá acessar o endereço: 

http://cartaonet.datasus.gov.br/operadores/cadweb.html.  

 Fazer login como administrador. 

 O passo a passo para o cadastro de operadores pode ser visualizado aqui. 

 

  

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Oficio_CADWEB.docx
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Oficio_CADWEB.docx
mailto:suporte.sistemas@datasus.gov.br
http://cartaonet.datasus.gov.br/operadores/cadweb.html
http://cartaonet.datasus.gov.br/operadores/cadweb.html
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Cadastrar_operadores_CADWEB.pdf
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Como realizar o Cadastramento de Usuários - Cartão Nacional de Saúde 

 

 Cadastrar o cidadão no E-SUS 

o Verificar se o cidadão já existe, em caso negativo, realizar o cadastro pelo 

CADWEB e posteriormente no E-SUS 

 Cadastrar o cidadão na área de Cadastro Individual 

o Neste momento você informa se o cidadão é responsável por uma família ou 

quem é o responsável pela família deste cidadão 

 Cadastrar o domicílio e vincular o responsável correspondente 

 Cadastrar o paciente no sistema SIGA 

 Dúvidas ou mais detalhes clique aqui 

 

  

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Cadastro_Cidadao.pdf
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Como inserir, alterar ou excluir informações no Portal Saúde Campinas 

Solicitações ao portal 

 Enviar as informações, preferencialmente, por e-mail oficial (profissionais ou unidades) 

para saude.portal@campinas.sp.gov.br ou saude.informatica@campinas.sp.gov.br. 

 

Orientação importante 

O público alvo do Portal Saúde Campinas (www.saude.campinas.sp.gov.br) é bastante variado, 

englobando a comunidade, os profissionais de saúde, os gestores, os órgãos de controle social 

e o Ministério Público. 

A adequação das informações para a atual estrutura do Portal será efetuado pela gerência ou, 

em comum acordo com o responsável pelos dados, a fim de verificar a melhor maneira de 

divulgação. 

 É atribuição das unidades a atualização de seus dados: 

o Nome do Coordenador, Endereço, Telefone(s), Horários de funcionamento, 

Conselhos Locais de Saúde, entre outros. 

o Unidades com CNES próprio devem atualizar as informações primeiramente 

no CNES da unidade, informação oficial para o Ministério da Saúde e que 

alimenta a informação também do Portal Saúde Campinas. 

o Unidades que não dispõem de CNES próprio e o seu CNES está integrado ao da 

Secretaria Municipal de Saúde, devem checar e enviar informações atualizadas 

integrando a programação de rotina do serviço. 

 É importante lembrar que o Portal em sua organização atual comporta a entrada de 

uma grande variedade de informações, entre as quais destacamos: 

o Cartilhas, Manuais, Boletins e Protocolos de atendimento; 

o Notícias sobre atividades das unidades e distritos de saúde; 

o Eventos que serão realizados (inclusive com a possibilidade de criação de 

páginas relacionadas ao evento, com programação, textos fornecidos ou 

gerados no evento, galerias de fotos ou vídeos, etc.); 

o Instruções de utilização dos serviços (cadastramento, marcação de consultas 

na atenção básica, horários de vacinação, coleta de exames, marcação de 

consultas e exames especializados, etc.). 

 

Maiores detalhes sobre o portal da Saúde, acesse aqui. 

  

mailto:saude.portal@campinas.sp.gov.br
mailto:saude.informatica@campinas.sp.gov.br
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Portal.pdf
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O que fazer com as Declarações de Nascidos Vivos 

A DNV é documento obrigatório para registro civil do recém-nascido e fonte de dados com 

interesse para população de menores de 1 ano, base de dados para cálculo da mortalidade 

infantil, cobertura vacinal e outros indicadores. Mais detalhes poderão ser visualizados aqui. 

 

Na CSI 

 Codificação das áreas de abrangência dos Centros de Saúde para mães residentes no 

município. 

 Codificação de outros campos e correção de campos incompletos e inconsistentes, 

sempre que possível. 

 Distribuição semanal de cópias Xerox das DNVs aos Centros de Saúde, através dos 

malotes dos Distritos. 

 

Nas Unidades 

 Conferir as áreas de abrangência atribuída  

 Devolver o documento com a devida correção, sempre que possível, nos casos em que 

não pertençam à área de abrangência da unidade. 

 

Outras utilidades seguem recomendações da: 

 Área da Criança no Departamento de Saúde - Busca ativa de casos de risco,... 

 DEVISA - Cobertura vacinal, etc... 

 Outros de interesse da Unidade – Avaliação de cobertura de pré-natal, etc... 

  

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/SINASC.pdf
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O que fazer com as Declarações de Óbitos 

 

Na CSI 

 Encaminhamento semanal das informações processados pela CSI para a Secretaria de 

Estado da Saúde que mensalmente as envia ao Ministério da Saúde 

 Verificação do preenchimento de todos os campos  

 Codificação da área de abrangência do respectivo Centro de Saúde 

 Inclusão dos CID para cada Causa de Morte declarada na DO 

 Digitação no SIM Local  

 Encaminhamento mensal de cópias para as Unidades de Saúde de todos os óbitos, de 

acordo com as respectivas áreas de abrangência 

 

Na DeViSA 

 Notificação das Mortes por Agravos de Notificação Obrigatória a partir das cópias 

encaminhadas pelo Setor de Mortalidade da CSI 

 

Na DeViSA e ViSas Distritais em conjunto com a Unidade Básica da Área de 

Residência   

 Investigação Ambulatorial e Hospitalar e Entrevista Domiciliar referentes às DOs nos 

casos de 

o mortes de menores de 1 ano, de 0-4 anos de idade e mortes intrautero (fetais) 

o mortes de mulheres em idade fértil (10-49 anos) e mortes maternas 

declaradas na DO 

 Conclusão dos casos no prazo máximo de 120 dias  

 Digitação no SIM Federal pela ViSA Distrital 

 Correção pelos técnicos do Setor de Mortalidade da CSI no SIM Local.  

 

Nas Unidades 

 Conferir as áreas de abrangência atribuída  

 Devolver o documento com a devida correção, sempre que possível, nos casos que não 

pertençam à área de abrangência da unidade. 

 

Mais detalhes poderão ser visualizados aqui. 

  

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/SIM.pdf
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O que fazer com os arquivos de internações por Agravos Selecionados 
 

A Coordenadoria recebe da CAC e DRS, mensalmente, arquivos exportados com informações 

de internações hospitalares registradas em um conjunto de hospitais da região. 

 

Na CSI 

 Solicitação dos arquivos de internação hospitalar às unidades CAC e DRS. 

 Leitura, junção, processamento dos dados de internação hospitalar  

 Separação dos dados por área de abrangência do respectivo Centro de Saúde 

 Encaminhamento mensal de cópias para as Unidades de Saúde de todos os arquivos, 

de acordo com as respectivas áreas de abrangência 

 Publicação dos dados processados no Tabnet Municipal. 

 

Nas Unidades 

 Conferir as áreas de abrangência atribuída  

 Conferir a aba IMP presente no arquivo recebido com a finalidade de verificar a se 

algum paciente não encontrado pertence a respectiva área de abrangência. 

o Em caso positivo, comunicar a CSI para incluir o paciente e seus dados na 

rotina automatizada. 

 

Para discussão 

 Sobre o assunto ICSAP, a CSI produziu uma nota técnica que deverá ser discutida nos 

núcleos que forem pertinentes. Para visualizar a nota, clique aqui.  

 

  

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Nota_AIH.pdf
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Como proceder para enviar Planilhas para Digitação 

Prazos: 

 Sistema E-SUS: até dia 20 do mês subsequente 

 Sistema SIGA: até dia 30 do mês subsequente 

 Produção dos Médicos do Programa Mais Médicos: até dia 20 do mês subsequente 

 

Fluxo: 

 Entregar as planilhas ao motorista da IMA, das 08h às 12h, de acordo com a tabela 

abaixo. 

 Nos feriados e emendas de feriados verifica-se a necessidade de antecipação da 

coleta. 

 

Semanal: 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

NORTE NOROESTE LESTE SUL SUDOESTE 

Anchieta Rossin 31 de Março Vila Rica Santos Dumont 

PA Anchieta Santa Rosa Conceição Figueira Santo Antônio 

Rosália Valença São Quirino Ypê DIC III 

Boa Vista Lisa Costa e Silva Santa Odila Aeroporto 

Santa Bárbara Itajai Taquaral São Vicente DIC I 

Aurélia Floresta CR Reabilitação Esmeraldina Vista Alegre 

Eulina Pedro Aquino Sousas Orosimbo Maia Tancredão 

Village Perseu Joaquim Egídio Paranapanema Capivari 

Barão Geraldo Integração Centro Faria Lima Santa Lúcia 

Amb. CEASA Ipaussurama CR Idoso Campo Belo Vila União/CAIC 

São Marcos Satélite Íris CR DST/Aids Fernanda União de Bairros 

Cássio Raposo Florence Carlos Gomes São Domingos São Cristóvão 

San Martin Campina Grande Boa Esperança Nova América  

Santa Mônica   Carvalho Moura  

   São José  

   PA São José  

   Oziel  

   Policlínica II  

   Policlínica III  

 
Quinzenal: 

 Distrito Leste: CS Carlos Gomes, CS Joaquim Egídio, CS São Quirino 

 Distrito Norte: CS São Marcos, CS Rosália. 

 Distrito Sudoeste: CS Santos Dumont 

 Distrito Sul: CS São Domingos, CS Nova América 

 
Mensal: 

 Distrito Norte: Ambulatório CEASA 

 Distrito Sudoeste: CS Capivari 

 Distrito Sul: CS São Vicente 

 Centro de Referência em DST/AIDS 

 Policlínica I 
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 CAPS Travessia 

 Consultório na Rua 

 SAD Leste/Norte e Sul 
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Como revisar ou manter áreas de abrangência de Distritos, Unidades, Equipes 

e Microáreas e respectivos Agentes Comunitários de Saúde 

 

Como revisar a área de abrangência de Distritos, Unidades, Equipes e Microáreas 

Atualmente o município de Campinas encontra-se dividido em 5 Distritos de Saúde e 64 áreas 

de abrangência de Centros de Saúde.  

 

 Quaisquer alterações em seus contornos devem ser acordadas expressamente entre o 

Distrito e os Centros de Saúde envolvidos, e notificadas à Coordenadoria Setorial de 

Informática para que os mapas e respectivas populações sejam reorganizadas.  

 Para a criação/alterações dos desenhos das microáreas e respectivas Equipes de 

Saúde, a equipe do Centro de Saúde deve definir seus limites (preferencialmente 

respeitando os desenhos dos setores censitários) e então agendar reunião na CSI para 

oficializar os dados.  

 

Como manter microáreas e respectivos Agentes Comunitários de Saúde 

 Os desenhos e as delimitações são feitas como mencionadas no item acima e o 

cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde será informado pelo Analista de 

Tecnologia da Informação responsável.  

 A configuração da equipe é feita pela gestão da UBS com apoio do Distrito, cabendo 

CSI a eventual disponibilização ao setor de digitação do número para implantação da 

nova Equipe da Saúde da Família a partir de uma listagem com números vagos por 

Distrito. 

Em torno do dia 10 de cada mês, é disponibilizado no portal o Relatório Consolidado das 

Equipes PSF/PMAQ, contendo resumo da situação das Equipes, para o mês fechado no CNES. 

Exibe, entre outros, as Equipes Ativas, Desativadas e Transformadas e o Número de Agentes 

Totais e Alocados nas Equipes.  

 

Como solicitar Mapas para impressão 

 Os mapas para impressão, geralmente em formato A1, devem ser solicitados à CSI 

para criação do arquivo.  

 Geralmente estes mapas englobam os trechos de logradouro, bairros, população e os 

limites da área de abrangência.  

 Outras camadas de informação podem ser exibidas, desde que disponíveis nas bases 

de dados.  
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Como tirar dúvidas e/ou solicitar acesso aos Sistemas de Informação 

 

Como tirar dúvidas sobre Sistemas de Informação 

 Entrar em contato com a CSI e conversar com o profissional de referência para o 

respectivo Sistema de Informação.  

 

 

Como solicitar acesso aos Sistemas de Informação 

 Entrar em contato com a CSI e conversar com o profissional de referência para o 

respectivo Sistema de Informação.   

 

 

Pontos de atenção no preenchimento de Fichas Cadastrais 

 Preencher as Fichas Cadastrais sempre com dados completos e corretos.  

 Evitar o uso de abreviaturas nos nomes das pessoas. 

 Não inserir dados fictícios (CEP 13.0000-000, Telefone (19) 99999-1234)  

 Fornecer dados sempre verdadeiros.  

 Utilizar sempre os documentos do paciente (CPF, RG, contas de água, luz, etc) para 

inserir ou alterar um novo cadastro.  
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Como fazer a transmissão de dados de vacinação – SI-PNI 

A transferência se constitui na mais importante função do sistema, pois é através da conclusão 

com sucesso desta etapa que os dados chegam ao Ministério da Saúde.  

 

Passo a passo da transmissão 

 Os estabelecimentos de saúde que utilizam o SI-PNI devem exportar os dados para a 

coordenação municipal para que os dados posteriormente sejam enviados ao 

Ministério da Saúde.  

o Para isso é necessário gerar o arquivo de exportação através do acesso 

“UTILITÁRIOS/TRANSFERÊNCIA/EXPORTAÇÃO/SIPNI”.  

o A exportação deve ser feita por cada Estabelecimento de Saúde e 

encaminhada para a Coordenadoria Setorial de Informática – CSI por meio de 

FTP! 

 A equipe da coordenadoria recebe os dados e os consolida para efetivar a transmissão 

ao Ministério da Saúde. 
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Como solicitar inclusão ou alteração de funcionalidades - SIGA ou GEMM 

 1º Passo 

o Entrar em contato com a Coordenação da Área de Informação da CSI no caso 

do SIGA.  

o Entrar em contato com a Coordenação da Área de Assistência Farmacêutica no 

caso do GEMM para informar as novas demandas. 

o À Coordenação compete a avaliação da necessidade e a priorização de acordo 

com as demais demandas já solicitadas. 

 

 2º Passo 

o Ciência da necessidade pela Coordenação Geral da CSI  

o Definição da viabilidade do desenvolvimento em conjunto com a Equipe 

Técnica  

 

 3º Passo 

o Solicitação à IMA - Custo e Tempo para o desenvolvimento. 

 

 4º Passo 

o Verificação pela Coordenação Geral da CSI em conjunto com a Equipe Técnica 

da proposta da IMA, no que se refere ao custo do desenvolvimento e no que 

tange ao orçamento projetado para o ano. 

 

 5º Passo 

o Aprovação de todos os passos - Autorização para execução do serviço pela 

IMA 

o Rejeição de qualquer passo – Negativa da solicitação e da autorização 
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Como solicitar Computadores, Itens de Informática e Reparos 

 

Como solicitar Computadores e Itens de Informática 

 Entrar em contato com a CSI através do Coordenador da Área de Informática para 

verificar a disponibilidade de equipamentos.  

 

Como solicitar reparo de Computadores e Itens de Informática 

 Os reparos são feitos pela IMA através do telefone (19) 3755-6006 ou através do email 

centraldeservicos@ima.sp.gov.br 
 

 

  

mailto:centraldeservicos@ima.sp.gov.br
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Como solicitar pelo Contrato de Outsourcing - Impressoras, Reparos, Papéis e 

Tonners 

 

Como solicitar Impressoras pelo contrato de Outsourcing 

 A unidade solicitará ao coordenador da CSI as impressoras necessárias. 

 A Equipe da CSI verificará se há impressoras para serem disponibilizadas. 

 Em caso positivo, a Coordenação CSI solicitará à empresa fornecedora as respectivas 

impressoras e suas instalações. 

 

 

Como solicitar Reparo, Papéis e Tonners de Impressoras pelo Contrato de 

Outsourcing 

 

 A empresa atual de outsourcing de impressão é a HPrint, portanto as informações que 

constam nesse Manual são válidas no período de vigência do contrato. 

 Acessar o endereço www.hprint.com.br 

 Informar o serial do equipamento e a senha de acesso ao sistema fornecido pela 

HPrint localizado na parte inferior da página ou através do e-mail 

callcenter@hprint.com.br.  

 Em caso de não cumprimento do prazo de atendimento, o usuário deverá informar à 

Coordenação da CSI para intermediação, agilização e providências cabíveis.  

  

http://www.hprint.com.br/
mailto:callcenter@hprint.com.br
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Como solicitar alteração ou nova conexão de Internet para a Unidade de 

Saúde 

 

 1º Passo 

o A Unidade deve entrar em contato com a IMA através de e-mail com cópia 

para a Coordenação da CSI informando a necessidade de alteração de conexão 

ou solicitação de nova conexão.  

 

E-mail da Central de Atendimento: 

csi@ima.sp.gov.br ou centraldeservicos@ima.sp.gov.br. 
 

E-mail da Coordenação Geral da CSI: 

leonel.pereira@campinas.sp.gov.br 
 

Preencher o formulário disponível no URL abaixo e anexar no e-mail de solicitação 

http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1104E.pdf 

 2º Passo 

o Elaboração de orçamento pela IMA para atendimento da solicitação 

o Encaminhamento do orçamento para a Coordenação Geral da CSI 

o Verificação pela Coordenação Geral da CSI em conjunto com a Equipe Técnica 

da proposta da IMA e discussão de ajustes necessários  

o Equacionamento das dúvidas 

o Autorização para execução do serviço pela IMA 

 

Como lidar com quedas no link de Internet 

 A Unidade deve entrar em contato diretamente com a IMA informando a queda de 

conexão 

Via Telefone: 3755-6006 ou através de E-mail da Central de Atendimento: 

csi@ima.sp.gov.br ou centraldeservicos@ima.sp.gov.br. 

 

Importante:  

 Este serviço não necessita de autorização da Coordenação da CSI 

 Atualmente o SLA (Acordo de nível de serviço) indica 52 horas para o atendimento. 

 Caso seja necessária a urgência no atendimento, CSI poderá ser acionada para o 

contato com a IMA. 

 

  

mailto:csi@ima.sp.gov.br
mailto:centraldeservicos@ima.sp.gov.br
mailto:leonel.pereira@campinas.sp.gov.br
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1104E.pdf
mailto:csi@ima.sp.gov.br
mailto:centraldeservicos@ima.sp.gov.br
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Como operar o Email institucional da Prefeitura através de serviços 

alternativos (Gmail e Hotmail) 

Este tutorial visa mostrar como é a configuração das duas partes deste processo. 

Parte 1: Fazer com que todas as mensagens que chegam ao email institucional sejam 

automaticamente redirecionadas à conta de email alternativa (Gmail ou Hotmail). 

Parte 2: Fazer com que estas mensagens possam ser respondidas através da conta alternativa 

(Gmail ou Hotmail) sendo enviadas com o campo remetente @campinas.sp.gov.br. 

Para ir ao tutorial de como configurar o serviço de e-mail, clique aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Tutorial_Email.pdf
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Como solicitar novos Sistemas para a IMA 

 1º Passo 

o A Unidade deve entrar em contato com a IMA através de e-mail com cópia 

para a Coordenação da CSI informando a necessidade de desenvolvimento de 

novo sistema para atendimento de nova demanda 

 

E-mail da Central de Atendimento: 

csi@ima.sp.gov.br ou centraldeservicos@ima.sp.gov.br. 
 

E-mail da Coordenação Geral da CSI: 

leonel.pereira@campinas.sp.gov.br 
 

Preencher o formulário disponível no URL abaixo e anexar no e-mail de solicitação 

http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1104E.pdf 

 2º Passo 

o Elaboração de orçamento pela IMA para atendimento da solicitação com 

especificações referentes ao Custo e ao Tempo para o desenvolvimento. 

 

 3º Passo 

o Encaminhamento do orçamento para a Coordenação Geral da CSI. 

o Verificação pela Coordenação Geral da CSI em conjunto com a Equipe Técnica, 

da proposta da IMA, com discussão de ajustes necessários, análise de 

viabilidade, necessidade e urgência do sistema solicitado. 

o Avaliação também no que se refere ao custo do desenvolvimento e no que 

tange ao orçamento projetado para o ano 

 

 4º Passo 

o Equacionamento das dúvidas 

 Aprovação de todos os passos - Autorização para execução do serviço 

pela IMA 

 Rejeição de qualquer passo – Negativa da solicitação e da autorização 

 

 

 

  

mailto:csi@ima.sp.gov.br
mailto:centraldeservicos@ima.sp.gov.br
mailto:leonel.pereira@campinas.sp.gov.br
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1104E.pdf
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Relacionamento com a IMA 

A IMA - Informática de Municípios Associados é prestadora de serviços da Prefeitura Municipal 

de Campinas. 

No âmbito da Secretaria de Saúde oferece serviços que podem ser solicitados diretamente à 

empresa, enquanto outros necessitam de uma aprovação da Coordenadoria Setorial de 

Informática (CSI) 

Serviços com solicitação direta  

 Via Telefone: 3755-6006 ou através de E-mail da Central de Atendimento: 

csi@ima.sp.gov.br ou centraldeservicos@ima.sp.gov.br. 

 Problemas de equipamentos 

 Queda de conexão à Internet  

 Erros nos sistemas SIGA, GEMM entre outros desenvolvidos pela IMA  

 

Serviços com necessidade de aprovação pela Coordenação Geral da CSI 

 Troca de conexão de Internet 

 Solicitação de novas conexões de internet 

 Digitalização de documentos 

 Solicitação de novos sistemas  

 Desenvolvimento nos sistemas já desenvolvidos pela IMA 

 

 Procedimentos da CSI 

o Verificação da proposta pela equipe técnica 

o Discussão de ajustes necessários 

o Análise de viabilidade 

o Ponderação da necessidade 

o Estudo da urgência da solicitação, incluindo avaliação também no que se 

refere ao custo do desenvolvimento e no que tange ao orçamento projetado 

para o ano. 

  

mailto:csi@ima.sp.gov.br
mailto:centraldeservicos@ima.sp.gov.br
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Manuais importantes 

E-SUS AB 

 Manuais elaborados por Eduardo S. Vitor - Apoio Distrito Norte 

o Acesso e Relatórios E-SUS - Manual 

o Acesso ao Sistema e busca de procedimentos / atendimentos / atividades 

coletivas realizadas - CDS - ODONTOLOGIA - Manual 

o Acesso ao Sistema e consulta ao Cartão Cidadão e migração parcial de 

dados para o Cadastro Individual - Manual 

o Cadastro individual, Cadastro domiciliar. O cidadão mudou de casa, o que 

eu faço? - Manual 

o Acesso ao Sistema e preenchimento de Ficha de Atividade Coletiva - CDS - 

Campanha de Prevenção de Câncer Bucal - ODONTOLOGIA - Manual 

o Acesso ao Sistema e inclusão de perfis - Manual 

o Acesso ao Sistema e preenchimento de Ficha de Atendimento Individual - 

CDS - ODONTOLOGIA - Manual 

o Acesso ao Sistema e preenchimento de Ficha de Atendimento Individual - 

CDS - Manual 

 

Cadastro de Cidadão (CADWEB/E-SUS AB/SIGA) 

 Passo a passo do Cadastro Individual/Domicílio - Manual 

 

CADWEB 

 Cadastro de Operadores - Manual 

 

SI-PNI 

 Transmissão de dados de vacinação - Manual 

 

SISCAN 

 Manual SISCAN - Manual 

  

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Acesso_e_Relatorios_E-SUS.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Acesso_e_visualizacao_planilhas_E-SUS.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CDS_cadastro_Cidadao_Individual.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CDS_Cadastro_Domiciliar_e_alteracoes.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CDS_eletronica_Atividade_Coletiva_Cancer_Bucal_ODONTO.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CDS_eletronica_Perfil_novo.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CDS_eletronica_ODONTO.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/CDS_eletronica.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Cadastro_Cidadao.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/Cadastrar_operadores_CADWEB.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/SIPNI.pdf
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/biblioteca/manual_CSI/sistemas/SISCAN.pdf


CSI – maio/2017  Página 27 

 

Glossário 

 

BPAMAG Boletim de Produção Ambulatorial Magnético 

BPAI Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado 

BPAC Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado 

CAC Coordenadoria de Avaliação e Controle 

CADSUS - WEB Cadastro Nacional de Usuários do SUS - Web 

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

CNS Cartão Nacional de Saúde 

CSI Coordenadoria Setorial de Informática 

DATASUS Departamento de Informática do SUS 

DGDO Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional 

DNV Declaração de Nascido Vivo 

DO Declaração de Óbito 

DRS Departamento Regional de Saúde 

DS Departamento de Saúde 

e-SUS-AB Software da Estratégia e-SUS da Atenção Básica 

GEMM Gestão Estratégica de Materiais e Medicamentos 

SIA Sistema de Informação Ambulatorial 

SIGA Sistema de Gestão Ambulatorial 

SIGTAP Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do 

SUS 

SIM Sistema de Informação de Mortalidade 

SINASC Sistema de Nascidos Vivos 

SISCAN Sistema de Informação do Câncer 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

 

 


