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PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE  

 

1.  Introdução:  

Já antes da instituição do SUS existiam iniciativas no sentido de dotar o setor 

saúde de informações com vistas a subsidiar a tomada de decisões. Desde a 

implantação dos primeiros sistemas de informação em saúde, no último quarto do 

século passado, verificou-se a necessidade de se encontrar mecanismos para 

integrar as informações oriundas das diversas esferas de gestão, e dos diversos 

sistemas que desde sempre tiveram entre seus principais problemas sua 

fragmentação, com dificuldades de comunicação, interoperabilidade e padronização. 

O projeto Cartão Nacional de Saúde – Cartão SUS – foi concebido 

juntamente com a implantação da Norma Operacional Básica do SUS, em 1996, 

como um sistema de informação que segundo Cunha (2002) utilizaria “a informática 

e as telecomunicações com o propósito de identificar o usuário do SUS, integrar 

informações e construir a base de dados de atendimentos em saúde.” Da mesma 

forma poderia “apoiar a organização dos serviços” nas esferas de competência 

federal e municipal, facilitando a “negociação e a gestão intergovernamental” e 

possibilitando aos “gestores do SUS, em qualquer espaço de inserção, o acesso e a 

geração de informações individualizadas, referenciadas a diferentes bases 

territoriais e acompanhadas e controladas ao longo do tempo”. 1

Para a autora, dos princípios de “universalidade de acesso, integralidade de 

atendimento, eqüidade, democratização e descentralização do SUS” e considerando 

ainda “o direito do cidadão à preservação de sua autonomia, integridade moral e 

privacidade quanto às informações relacionadas à sua saúde”, derivaram as 

diretrizes do Sistema Cartão: 

• O porte do cartão não poderia ser entendido como condição para acesso dos 

usuários aos serviços. 

• O acesso às informações do sistema deveria respeitar os aspectos de ética 

profissional e o direito à privacidade, confidencialidade e intimidade dos 

cidadãos; 
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• Uso de padrões abertos, de forma a permitir a integração do Cartão com 

iniciativas e sistemas já existentes e em desenvolvimento. 1 

Estas diretrizes foram traduzidas em “opções tecnológicas e mecanismos de 

gestão e implantação específicos”, tendo ainda como foco de preocupação a 

interoperabilidade dos sistemas de informação e a superação do já citado problema 

da fragmentação dos números sistemas de informação que vieram sendo 

desenvolvidos. Pretendia-se que o sistema possibilitasse “aos gestores do SUS, em 

qualquer espaço de inserção, o acesso e a geração de informações individualizadas, 

referenciadas a diferentes bases territoriais e acompanhadas e controladas ao longo 

do tempo” (Cunha, 2002). 1

 Com a base de dados construída pelo sistema Cartão Nacional de 

Saúde seria possível gerar uma série de informações visando à melhoria dos 

serviços de saúde, o que permitiria responder às seguintes perguntas: 2

• Quem foi atendido? - Identificação do usuário do SUS por meio do seu 

número nacional de identificação, que seria gerado a partir do cadastramento 

de usuários; 

• Quem atendeu ao usuário? - Identificação do profissional de saúde 

responsável pelo atendimento por meio do seu número nacional de 

identificação, que seria gerado a partir do cadastramento de profissionais de 

saúde; 

• Onde o usuário foi atendido? - Identificação do estabelecimento de saúde 

onde aconteceria o atendimento; 

• Quando o usuário foi atendido? - Registro da data e hora do atendimento 

realizado. O sistema registraria automaticamente tais informações;  

•  Qual o problema de saúde identificado?  - Registro do diagnóstico e do 

motivo da procura; 

• Qual atendimento realizado? - Registro dos procedimentos ambulatoriais ou 

hospitalares realizados; 

• Qual medicamento foi prescrito? - Identificação de prescrição informada pelo 

sistema; 

• Qual medicamento foi entregue? - Identificação do medicamento efetivamente 

dispensado; 
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• O que resultou do atendimento realizado? - Identificação de 

encaminhamentos ou outros. 2 

         Posteriormente, a partir da vinculação entre o usuário, o profissional de 

saúde, o estabelecimento de saúde e o atendimento realizado, inúmeras outras 

perguntas poderiam ser respondidas. 2

    O sistema iria trabalhar com padrões bem definidos, garantidos por tabelas 

corporativas residentes, o que permitiria a comparação entre as diversas 

informações coletadas. Por exemplo, para definir problemas de saúde seria utilizada 

a CID 10 - Classificação Internacional de Doenças, para identificar os procedimentos 

executados ou solicitados seriam utilizadas as tabelas do Sistema de Informações 

Hospitalar e Ambulatorial (SIA-SUS e SIH-SUS), além de outras tabelas elaboradas 

especificamente para o Cartão Nacional de Saúde. Ao mesmo tempo, o sistema 

permitiria que os gestores incluíssem informações específicas, definidas 

localmente.2

 

2. 1999 – 2002: O PROJETO PILOTO  

2.1. A implantação do projeto piloto 

Apesar de previsto desde 1996, a complexidade e o ineditismo do projeto 

fizeram com que somente em 1999 fosse iniciada a implantação de um “Projeto 

Piloto” abrangendo 44 municípios brasileiros de todas as regiões do País, 

alcançando cerca de 13 milhões de usuários dos SUS. O projeto foi financiado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do projeto Reforço à 

Reorganização do SUS (Reforsus).3

 Para este fim foi contratada solução de informática, através de licitação 

internacional, dividida em três lotes, da qual saíram vencedoras as empresas 

Hypercom e Procomp, cujos contratos abrangiam a aquisição de equipamentos, 

treinamento, aquisição e desenvolvimento de software e a elaboração de cartões 

magnéticos, manutenção e assistência técnica. 3

 O acompanhamento da implantação do projeto Cartão Nacional de Saúde foi 

feito por equipe do Ministério da Saúde e interlocutores responsáveis no âmbito dos 

estados e municípios. Para tanto, o Ministério da Saúde constituiu equipes de 

trabalho nas áreas de: saúde e informação, treinamento, tecnologia e 
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desenvolvimento, cadastramento e infra-estrutura, além da área de administração do 

projeto. 3

     No âmbito municipal seriam constituídos Núcleos de Implantação Local, 

coordenados pelas secretarias municipais de saúde, com participação de 

representante designado pelas secretarias estaduais de saúde.  3

O monitoramento e supervisão da implantação do projeto seria feito por uma 

instituição especialmente contratada com tal finalidade, a Fundação Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD). Que teria entre suas 

atribuições: Supervisionar a distribuição dos cartões aos usuários; supervisionar o 

fornecimento de equipamentos em conformidade com o especificado na licitação; 

supervisionar, certificar e acompanhar, representando o Ministério da Saúde, testes 

de conformidade de produtos, testes de interoperabilidade e testes funcionais; 

supervisionar a implantação e ativação do sistema Cartão; supervisionar os serviços 

relativos ao treinamento de pessoal operacional e de suporte e monitorar o 

cumprimento dos prazos contratuais. 3

. Do ponto de vista tecnológico, o sistema foi implantado nos projetos piloto 

com arquitetura que deveria ser baseada em cinco componentes: 

• Cartões de identificação dos usuários e profissionais: lidos em terminais 

(Terminais de Atendimento do SUS - TAS) especialmente desenvolvidos para 

o projeto, os cartões utilizavam tecnologia de tarja magnética exclusiva para 

leitura. Eram instrumentos de identificação e não de armazenamento de 

informações. O cartão do profissional traria embutida uma senha para acesso 

ao sistema. 

• Equipamentos:  

o Terminais de atendimento (“TAS”), que funcionariam como porta de 

entrada de dados do sistema, terminais para emissão de relatórios e 

como dispositivo para facilitar a interação das unidades de saúde com 

os usuários.  

o Equipamentos para armazenamento e tratamento da base de dados 

(servidores), com configuração específica, de acordo com o volume de 

dados a serem tratados e armazenados e com funcionalidades 

desenvolvidas para utilização a nível municipal, regional, estadual e 

federal. 
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• Softwares: aplicativos para os terminais de atendimento, para os servidores e, 

os aplicativos de gestão municipal, regional, estadual e federal e 

gerenciadores de rede. Dentre os aplicativos de gestão, seria disponibilizada 

ferramenta denominada “Enterprise Information System” (EIS), destinada a 

facilitar a geração de relatórios gerenciais segundo a demanda de cada 

gestor. 

• Rede de comunicação: Seria configurada como uma rede coorporativa, 

utilizando protocolos tipo TCP/IP e o HTTP. Entre os terminais de 

atendimento e o servidor municipal, as comunicações seriam feitas por linha 

discada, e o mesmo aconteceria entre o servidor municipal e o servidor 

regional. Entre os demais servidores, a comunicação utilizaria uma rede 

“frame relay” com “backbone” de 2 megabits. 

• Aspectos de segurança: abrangeria requisitos de privacidade, autenticidade, 

integridade, controle de acesso e auditoria de dados de saúde vinculados ao 

sistema. 

 

2.2. Os problemas identificados no projeto piloto: 

O processo de implantação do projeto piloto do Cartão Nacional de Saúde 

apresentou desde seu início, uma série de percalços.  As primeiras resistências 

começaram a surgir nos serviços, uma vez que diversos profissionais de saúde, 

especialmente médicos, queixavam-se de dificuldades na operação do sistema, 

devido ao aumento do trabalho causado pela duplicidade de lançamento de 

informações: no Terminal de Atendimento do SUS (TAS) e no prontuário médico 

tradicional. Referiam ocorrer prejuízo na relação médico-paciente, pela redução do 

tempo de atenção ao paciente na consulta ambulatorial, em função do tempo gasto 

para lançamento de dados no TAS. Muitos profissionais consideravam também que 

nenhuma etapa de operacionalização do sistema seria de sua responsabilidade. 

Parte desta rejeição também ocorria pelo aperfeiçoamento dos mecanismos de 

controle e avaliação que o sistema potencializava em relação ao cumprimento de 

horário de trabalho e qualidade do atendimento. 4

Outras dificuldades foram causadas por questões tecnológicas ou 

operacionais - algumas ocasionadas pelo sistema contratado (que muitas vezes não 

atendiam às necessidades ou não ofereciam diversas das funcionalidades 
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prometidas), outras causadas por opções do próprio Ministério da Saúde, como a 

centralização do processo de confecção dos cartões e a não utilização de softwares 

abertos, contrariando uma das diretrizes definidas quando da concepção do sistema. 

Estas dificuldades podem ser demonstradas em avaliação realizada por 

Lopes e Colaboradores (2004), que entrevistou gestores de 4 dos municípios piloto 

do estado do Paraná. Segundo o relatório dos gestores envolvidos, o principal 

avanço com a implantação do Cartão SUS foi o processo de identificação dos 

usuários, facilitando o controle de acesso ao sistema de saúde nos municípios. 

Também foi consenso que teriam sido necessários diversos aprimoramentos na área 

tecnológica, especialmente no tocante aos problemas com a transmissão de dados e 

as dificuldades na emissão de relatórios. 4 Dentre outros, destacamos a seguir 

alguns dos problemas observados :  

• “Os cartões definitivos deveriam ser emitidos com maior rapidez” - a 

emissão centralizada dos mesmos não deu certo, pois quando estes chegavam 

ocorria séria dificuldade na localização dos usuários; 

• “O Terminal de Atendimento do SUS deveria ser melhorado ou abolido, 

substituído por microcomputadores”;  

 • “Deveria existir um sistema único que suprisse todas as necessidades de 

relatórios” – a ferramenta (EIS) que viabilizaria a emissão automática de relatórios, 

nunca funcionou; 

• “Inexistência de política que contemplasse os insumos demandados para 

manutenção do sistema, principalmente um serviço de assistência técnica eficiente 

para as unidades de saúde”; 

• “Necessidade do sistema funcionar com o mínimo de estabilidade e 

confiabilidade 

para que as SMS pudessem  efetivá-lo” - as versões dos softwares, exigiam 

constantes atualizações, sistema de transmissão de dados sofria também de grande 

instabilidade; 

• Necessidade de inserção do “prontuário eletrônico no Terminal de 

Atendimento do SUS”; 
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• Necessidade de “um módulo de agendamento on-line que possibilitasse a 

marcação de consultas especializadas e de exames, garantindo a equidade de 

acesso através da fila única”; 

•  “Incerteza quanto à continuidade do sistema”; 

• Necessidade de “vincular junto ao cartão do usuário o número do prontuário 

médico”; 

• “Instabilidade da transmissão de dados, tanto das unidades de saúde para o 

Servidor Municipal, como do Servidor Municipal para o Servidor Federal”; 

• Manutenção do cadastro de usuários difícil, com “transferência de 

municípios demorada”, necessitando de interveniência do Ministério da Saúde; 

• “Falta de utilidade do sistema: a alimentação de todos os demais sistemas 

do Ministério da Saúde não é eliminada; o sistema Cartão SUS passou a ser mais 

uma tarefa para a Secretaria Municipal de Saúde, sem contribuir para a 

racionalização do trabalho.” 

• As informações do Sistema Cartão não afetaram em nada o modelo de 

gestão, pois estas não eram utilizadas, “devido a dificuldades de transformação dos 

dados em informação por vários problemas: transmissão de dados, confiabilidade do 

sistema para emissão de relatórios, falta de processamento de lotes transmitidos, 

servidor fora do ar, problemas com o software e hardware”. .As funções eram “muito 

rígidas e lentas, de difícil adaptação” aos modelos de organização locais. 

• O sistema não viabilizou a integração e substituição dos vários sistemas de 

informação envolvidos na atenção à saúde; 

• O sistema não contava com “estrutura permanente de suporte” para sua 

manutenção; 

• “Programas de capacitação aos técnicos responsáveis pelo Cartão nos 

municípios para suprir as necessidades particulares de cada local” insuficientes. 4

Em 2003 o Projeto Piloto é praticamente interrompido, quando começa a ser 

realizada transição dos sistemas proprietários que vinham sendo utilizados para um 

sistema aberto, baseado em softwares livres.  

Ficaram praticamente inoperantes nos municípios envolvidos muitos 

equipamentos (TAS e servidores). Da mesma maneira os servidores adquiridos para 

as regionais e estados envolvidos desde então praticamente não são utilizados, uma 
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vez que apresentavam também configurações bastante específicas, não compatíveis 

com a maioria dos sistemas de informação atualmente utilizados.  

Ficou também acumulado nos municípios um número muito grande de 

cartões emitidos de forma centralizada, cujos usuários não puderam ser localizados.  

  

3.  O CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS DO SUS 

Dos esforços já iniciados com vistas à implantação do Projeto do Cartão 

Nacional de Saúde talvez o maior e mais importante tenha sido o cadastramento dos 

usuários do SUS, atribuindo-se a cada cidadão um número, baseado no número 

PIS/Pasep. 5

O cadastramento para o Cartão Nacional de Saúde pode ser dividido em duas 

fases:  

• O início do processo de cadastro realizado nos municípios do Projeto Piloto;  

• O cadastramento nacional para a expansão do Projeto Cartão SUS. 5 

 

3.1. O cadastramento nos municípios do Projeto Piloto 

 

O cadastramento de usuários para os 44 municípios do projeto-piloto do 

Cartão Nacional de Saúde foi iniciado em janeiro de 2000, com o objetivo de 

constituir um cadastro com informações individualizadas dos usuários nesses 

municípios, permitindo que cada cidadão tivesse seu Cartão Nacional de Saúde. 5

O Ministério da Saúde assinou convênio com cada um dos 44 municípios, de 

forma a apoiar as tarefas envolvidas no cadastramento. O repasse foi feito na base 

de R$ 0,30 por habitante, devendo o município dispor, em contrapartida, de R$ 1,00 

por habitante. Cada município estabeleceu sua própria estratégia de 

operacionalização do cadastramento. 5

A confecção dos cartões era centralizada, através de empresas contratadas 

pelo Ministério da Saúde, e estes eram a seguir encaminhados às respectivas 

secretarias municipais de saúde. Cabendo à gestão municipal a distribuição aos 

usuários, que definiria também sua forma de distribuição, por entrega na unidade de 

saúde ou entrega domiciliar (através dos agentes comunitários de saúde ou 

correios). 5
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No projeto piloto foi previsto também o cadastramento dos profissionais de 

saúde, que também receberiam cartões de identificação com números baseados 

PIS/Pasep. Este teve início em novembro/2000 e integraria o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde realizado pela Secretaria de Assistência à Saúde (SAS), 

do Ministério da Saúde. Este cadastramento foi idealizado nos mesmos moldes do 

cadastramento de usuários, através de formulário próprio. O Departamento de 

Informática do SUS (Datasus) desenvolveu aplicativo para entrada destes dados. Os 

cartões de profissionais também eram encaminhados às secretarias municipais de 

saúde, juntamente com as correspondências lacradas que continham as senhas de 

acesso ao sistema. Essa senha ficaria gravada na tarja magnética do cartão, 

permitindo a identificação do profissional que fizesse os atendimentos, lançando ou 

extraindo dados do sistema. 5

 

3.2. O Cadastramento Nacional de Usuários do SUS 

 

Diante da necessidade de identificação individualizada de usuários do SUS e 

já visando à expansão do projeto Cartão Nacional de Saúde para toda a população 

brasileira, o Ministério da Saúde instituiu o Cadastro Nacional de Usuários do 

Sistema Único de Saúde e regulamentou sua implantação, através da Portaria 

MS/GM nº 17, de 13 de fevereiro de 2001. 5

Esse cadastramento agregava novas características àquele anteriormente 

desenvolvido nos municípios do projeto piloto: 

• Todo o preenchimento dos formulários deveria ser feito através da visita aos 

domicílios dos usuários. 

• Os municípios e estados aderiam ao processo voluntariamente, por meio da 

assinatura de termos de adesão. 

• A ajuda financeira aos municípios para a operacionalização do processo era 

realizada a partir da validação de cada cadastro.  

• Como forma de apoiar o início do processo de cadastramento, na adesão dos 

municípios o Ministério da Saúde liberava 15% do total de recursos estimados 

para o repasse. 5 
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Em 19 de abril de 2001, foi publicada a portaria SIS/SE nº. 39, que tratava da 

operacionalização do processo de cadastramento nacional, trazendo os termos de 

adesão (municipal e estadual) e manual de preenchimento do formulário. 5

Conforme informações do Datasus, em 2003 iniciaram-se os esforços visando 

a transposição dos sistemas proprietários até então utilizados, para a 

implementação de sistema aberto, baseado em software livres. Isto provocou uma 

retração natural aos trabalhos de criação e funcionamento de base de dados 

nacional sobre os atendimentos prestados, sem, entretanto, influir tanto nos 

procedimentos de cadastramento dos usuários do SUS como na manutenção da 

base de dados dos atendimentos realizados por ocasião de internações (mediante o 

uso de AIH’s) e de realização de procedimentos de alta e média complexidade 

(mediante uso de APAC’s). 

Para este fim foram desenvolvidas soluções tecnológicas, como o 

desenvolvimento do CADSUS multiplataforma  e do CADWEB. O CADSUS 

multiplataforma é um aplicativo de cadastramento e manutenção de informações. Foi 

montado sobre o componente de cadastramento, agregando novas funcionalidades. 

Desenvolvido em “Java Swing”, é totalmente multi-plataforma – compatível com 

várias opções de bancos de dados, configurando-se automaticamente para Oracle, 

SqlServer, Firebird, e  PostgreSQL. Já o CADWEB foi desenvolvido com a finalidade 

de cadastrar via internet os usuários do SUS. 

Estas ferramentas foram fundamentais para a implementação de medidas 

como a exigência da informação do número do Cartão SUS em procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares que necessitassem de autorização prévia, instituída 

através da portaria 174 de 14 de maio de 2004, da Secretaria de Atenção à Saúde. 

Esta portaria definia também que o cadastramento poderia ser realizado nos órgãos 

emissores/autorizadores de APAC e AIH, e que os gestores poderiam também 

delegar esta atribuição aos estabelecimentos de saúde, devidamente orientados. 

Para este fim orientava-se o uso do programa “CADWEB”. 

Segundo dados do Datasus de dezembro de 2008, 86,97% dos municípios 

brasileiros já utilizavam os aplicativos disponibilizados pelo órgão para o 

cadastramento de usuários e 65,19% já alimentavam regularmente as bases 

nacionais do Cartão SUS. Neste mês já haviam sido identificados pelo sistema 

142.771.691 usuários.  
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3.3. Aplicativos desenvolvidos para realização do cadastro dos usuários: 

• CADSUS: aplicativo de cadastro e manutenção de usuários do Sistema Único 

de Saúde e seus domicílios de residência, destinado as Secretarias 

Municipais de Saúde. 

• CADSUS Simplificado: cadastro de usuários destinados às unidades de 

saúde. Sem informações de domicílio, mas com obrigatoriedade de motivo de 

cadastramento e de número provisório. 

• CADWEB: tem por finalidade o cadastramento via Internet dos usuários do 

Sistema Único de Saúde. É mais uma ferramenta da metodologia de 

implantação do Cartão Nacional de Saúde em todo o território nacional. Seu 

acesso pode ser feito pelos endereços www.datasus.gov.br/cadweb e 

http://cartaonet.datasus.gov.br. 

• Crítica CADSUS: aplicativo recomendado para municípios ou unidades de 

saúde que já possuem sistema de informação e desejam apenas enviar o 

conteúdo de suas bases. Permite entrada de dados cadastrais captados em 

nível municipal por aplicativos externos ao sistema CADSUS, para obtenção 

do número do Cartão Nacional de Saúde. 

• Centralizador: entrada de dados cadastrais captados em nível municipal por 

aplicativos externos ao sistema CADSUS, para obtenção do número do 

Cartão Nacional de Saúde. Atualmente, as ações relativas ao Cartão 

Nacional de Saúde estão sob a responsabilidade do Datasus/MS. 

 

 

4. 2002 - 2009: DIFICULDADES, NEGOCIAÇÃO, (POUCOS) 

ENCAMINHAMENTOS... 

 

Salvo as citadas soluções tecnológicas citadas anteriormente, que permitiram a 

ampliação do cadastramento de usuários, poucos foram os avanços na 

implementação do Cartão Nacional de Saúde, desde o encerramento do Projeto 

Piloto. Na verdade, novos e velhos problemas voltaram a ocorrer, inclusive no 

processo de cadastramento, dentre os quais destacam-se: 

 
13 

 



  | NOTA TÉCNICA |22| 2011 

• A principal preocupação, do ponto de vista das Secretarias Estaduais referia-

se à disponibilização automática dos bancos de dados do Cadastro de 

Usuários ás Secretarias Estaduais. O modelo desenvolvido ignorava o papel 

e as responsabilidades das secretarias estaduais de saúde, com fluxo de 

informações direto dos municípios para o Ministério da Saúde. Os bancos de 

dados eram fornecidos pelo Datasus somente sob solicitação das SES, 

geralmente desatualizados e sem permitir o acompanhamento do processo 

pelas SES.  

• O processo de validação dos números provisórios e definição de números 

definitivos pouco avançou, por dificuldades na parceria com a Caixa 

Econômica Federal, que nem mesmo fornecia suas bases para cruzamento 

dos dados pelo Datasus. Ocorreram assim dificuldades não só na validação 

da identificação dos usuários e emissão dos cartões com os números 

definitivos, mas também na correção dos inúmeros casos de duplicidades de 

registro, que se acumularam com a exigência do número do cartão em 

diversos tipos de atendimento – muitas vezes foram emitidos novos números 

provisórios para um mesmo paciente. Sistemas como o SISREG que a 

princípio deveria estar interligado automáticamente ao CADSUS (o que não 

ocorreu de forma satisfatória) acabaram por gerar um maior número de 

registros duplicados. 

• Outra questão não resolvida foi a necessidade de viabilizar a conexão dos 

serviços ao sistema em todos os municípios. Muitas localidades ainda não 

tem acesso a comunicação de alta velocidade, especialmente na região da 

Amazônia Legal.  

• Pouco também se avançou em relação à segurança das bases de dados, 

especialmente nos municípios.  Estas não são criptografadas, podendo ser 

livremente copiadas. Requisitos mínimos neste sentido nunca foram 

implementados.   

• Não integração de programas desenvolvidos pelo próprio Datasus com o 

sistema Cartão. O exemplo mais preocupante, já citado, é a insuficiente 

integração das informações do Cartão SUS com o SISREG. 

• Nenhuma solução voltada a implementação de Registro Eletrônico para o 

SUS foi implementada de forma concreta a nível de país, apesar de diversas 
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experiências e avanços já existirem em alguns estados e municípios. 

A partir de 2007 foi iniciada uma intensa negociação entre o CONASS (através 

de sua Câmara Técnica de Informação e Informática)  e o DATASUS, sendo 

consensado que o processo de descentralização das bases estaduais seria feito em 

2 etapas: Numa primeira fase a disponibilização das informações de forma 

automática aos estados (conforme esquema apresentado na figura 1). 

Posteriormente se viabilizaria a hierarquização do acesso às bases, de forma que 

quando prestadores e secretarias municipais precisarem buscar as informações 

referentes a um determinado usuário a busca seria automatizada (primeiro ao banco 

de dados do município e à seguir as bases estaduais, para só então acessar o 

banco nacional.  

Somente em maio de 2009 em reunião da Câmara Técnica de Informação e 

Informática do CONASS, o Datasus disponibilizou as bases de dados do Cadastro 

Nacional de Usuários do SUS a todos os estados. Ocorreram porém problemas na 

importação das mesmas na maioria dos estados. O aplicativo de atualização 

automática das mesmas (fluxo de retorno)  apesar de implantado não chegou a ser 

utilizado de forma prática em muitos estados. A segunda fase prevista na 

negociação de 2007 não chegou a ser implementada. 

A discussão dos rumos da implantação do Cartão Nacional de Saúde e do 

Registro Eletrônico em Saúde no SUS foram definidos como prioritários em reunião 

da Comissão Intergestores Tripartite em Abril de 2009, sendo atribuída esta tarefa 

ao Grupo de Trabalho de Informação e Informática em Saúde da Câmara Técnica da 

CIT, a partir de nota técnica a ser elaborada pelo Ministério da Saúde com o 

detalhamento de propostas apresentadas pela Secretaria Executiva e DATASUS na 

referida reunião. 

 

 

5.  2010: O “PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CARTÃO SUS” 

 

 Somente em agosto de 2010 a discussão foi retomada, com a apresentação 

pelo Ministério da Saúde de proposta para a revitalização do Cartão SUS em 

reunião do Grupo de Trabalho de Informação e Informática da Câmara Técnica da 
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Comissão Intergestores Tripartite, tendo como principais aspectos: 

• Metas: 

o Identificação do cidadão usuário do SUS, dos profissionais de 

saúde que realizam o atendimento e dos estabelecimentos de 

saúde onde estes são realizados; 

o Melhorar os processos de trabalho em saúde; 

o Alimentar a cadeia de informações do sus e eliminar os demais 

instrumentos paralelos de coletas de dados 

o Desenvolver as bases para a construção do Registro Eletrônico 

em Saúde (RES). 

• Proposta de integração entre os sistemas do SUS a partir do 

desenvolvimento de uma plataforma de arquitetura orientada serviços - SOA, 

promovendo a integração de informações e a ineroperabilidade dos sistemas  

e serviços por meio da tecnologia de “barramento”. 

• Proposta de instituição de “Portal do Cidadão”, a partir do qual os cidadãos 

poderiam ter acesso às suas informações de saúde pela internet. 

 

 

5.1. Avaliação da proposta de “revitalização” pela Câmara Técnica de 
Informação e Informática em Saúde - CTIIS do CONASS: 

Pontos considerados como positivos: 

a) Proposta de disponibilidade do barramento SOA para Saúde, promovendo 

a integração imediata com sistemas já existentes: CNES, SISREG III, 

Farmácia Popular. Tal tecnologia permitirá a integração entre sistemas 

proprietários (de estados e municípios) de gestão de saúde que façam os 

seus registros de usuários. 

b) Proposta de instituição de marco regulatório para o sistema CNS; 

Pontos considerados como Negativos: 

a) A proposta não apresentava soluções efetivas para problemas crônicos do 

sistema atual ou que evitassem estes voltarem a ocorrer, tais como: 

i. Limpeza das bases de dados; 
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ii. Organização das bases de dados; 

iii. Completeza das informações cadastrais; 

iv. Descentralização das bases de dados; 

v. Tecnologia ágil para distribuição das bases nas SES; 

vi. Ausência de estratégias de usabilidade para o cidadão; 

vii. Não trazia proposta efetiva para o financiamento do sistema; 

viii. Ausência de políticas de segurança nos aplicativos de 

cadastramento existentes; 

b) A proposta apresentada da revitalização do cartão não trazia informações 

de custos e investimentos necessários para implantação sua implantação. 

c) A proposta do portal do cidadão não contava com esclarecimentos 

referentes à segurança no acesso aos dados e questões éticas, além do 

escopo de informações disponíveis naquele momento ser considerado 

insuficiente para estimular o seu uso pelo cidadão. Não estavam claros ou 

definidos questões como a logística para implantação e distribuição de 

senhas e suporte técnico ao usuário.  

d) Não ficou claro o aspecto de reformulação da aplicação CADWEB; 

e) Não apresentação num primeiro momento de anexo da minuta de portaria 

onde constavam as especificações da mídia do cartão. 

f) Ausência de prazos para conclusão do projeto; 

Propostas e encaminhamentos: 

a) Definir prazo para implantar a interoperabilidade entre os sistemas do 

Ministério utilizando o barramento SOA/Saúde através do número do CNS; 

b) Definir prazos para publicação dos padrões de interoperabilidade com os 

sistemas próprios estaduais e municipais; 

c) Definir políticas de segurança para os aplicativos de cadastramento 

existentes; 

d) Estipular prazos para a limpeza das bases de dados, definindo com 

estados e municípios as estratégias e padrões; 

e) Definir com estados e municípios as estratégias e padrões tecnológicos da 

descentralização das bases de dados; 

f) Apresentou-se proposta alternativa para a minuta da portaria que normatiza 
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e regulamenta o sistema CNS, considerando as questões acima citadas e a  

importância de unificação e atualização do marco regulatório deste 

sistema: 

 

5.2. A Discussão da proposta na Reunião Extraordinária da Comissão 
Intergestores Tripartite - CIT de 10 de agosto de 2010: 

Na reunião extraordinária da CIT, após apresentação do Projeto de 

Revitalização do Cartão SUS e das discussões realizadas no âmbito do Grupo de 

Trabalho de Informação e Informática, da Câmara Técnica da CIT, foram também 

apresentadas algumas recomendações feitas em reunião da Secretaria Executiva 

com grupo de especialistas convidados para discussão do tema6:  

• Necessidade de estabelecer parcerias fortemente pactuadas antes do início 

da execução do projeto; 

• Necessidade de aperfeiçoamento do sistema de segurança, como por 

exemplo, a utilização de senha de acesso com mais de 4 dígitos, garantindo 

a confidencialidade das informações; 

• Necessidade da existência de data centers implantados por cobertura 

populacional. 

• Priorizar a revisão do marco regulatório: normas, portarias e diretrizes que 

regulam o Cartão SUS, além de estabelecer novas regras para o 

funcionamento do Sistema Cartão. 

A Secretária Executiva do Ministério da Saúde destacou as seguintes 

questões: 

•  Que a proposta de revitalização do Cartão SUS é focada na 

descentralização e gestão compartilhada das informações. Informou que o 

investimento federal possível para a execução do projeto ao longo de 2010 

está circunscrito ao previsto no orçamento para este ano.  

• A implementação do projeto ocorrerá no longo prazo, cerca de 10 anos, 

sendo que o Prontuário Eletrônico é o objetivo final do projeto. 

• Entendimento de que um modelo altamente centralizador para a implantação 

do Cartão não irá funcionar, considerando de vital importância que a 

arquitetura que possibilitará a integração de sistemas seja compatível com a 
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estrutura já implanta pelos estados e municípios até o presente momento. 

• Expectativa de que a solução da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e a 

integração de informações por meio de barramento, possam ser pactuadas 

no presente momento e que demais aspectos do projeto Revitalização do 

CartãoSUS retornem ao Grupo de Trabalho de Informação e Informática para 

aprofundamento da discussão. 6 

A Presidente do CONASS destacou as seguintes questões: 

• Contextualização histórica do processo de implantação do CartãoSUS, 

lembrando que a expectativa maior acerca desta questão permanece, qual 

seja, a criação de uma plataforma de integração dos sistemas de informação, 

que possibilite sua utilização no aperfeiçoamento da gestão e devida utilidade 

ao usuário do SUS. 

• Há expectativa da garantia que não hajam novas interrupções nas ações de 

implantação/implementação do CartãoSUS, considerando a descontinuidade 

ocorrida nos últimos 12 anos. 

• Perspectiva de avanços na padronização das informações e facilidade no 

registro eletrônico. 

• Importância do fortalecimento do sistema de informação da atenção básica, 

possibilitando a efetivação desta como ordenadora da rede de atenção.  

• Recomenda que Cartão SUS e Redes de Atenção sejam discutidos 

conjuntamente. 

• Devido ao caráter extraordinário da reunião, em que pese à discussão prévia 

ocorrida no Grupo de Trabalho de Informação e Informática, não houve 

tempo oportuno para a realização de Assembléia do Conselho de 

Secretários, tornando frágil a posição dos Estados, e, conseqüentemente, 

impossibilitando pactuação imediata de todos os itens da proposta 

apresentada pelo MS. 6 

O Presidente do Conasems destacou as seguintes questões: 

• Que os municípios investiram muito para o cadastramento dos usuários 

durante os últimos anos, contudo a implantação do cartão não se concretizou, 

permanecendo alta expectativa quanto ao tema; 

• Necessidade de estruturação da rede para posterior entrega de cartão aos 
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usuários do SUS, entendendo que deva ocorrer investimento importante e 

expressivo para concretização da proposta. 

• Que a dificuldade de acesso de alguns municípios à internet será um 

dificultador para a operacionalização do cartão, devendo este aspecto ser 

considerado na proposta, sendo um ponto que fortalece o argumento de 

investir inicialmente na estrutura para posterior revitalização do cartão. 

• Que o Cartão SUS servirá como importante ferramenta para os gestores após 

sua efetiva implantação.  

• Que, no mérito, a proposta poderia ser pactuada. Propõe pactuação 

escalonada, que considere investimento em equipamentos, estruturação das 

redes de atenção, investimento em tecnologias de informação, para posterior 

concretização das ferramentas de gestão que possibilitem a implementação 

do cartão e sirvam aos gestores e usuários do SUS. 6 

Com base nas discussões chegou-se ao seguinte consenso: 

• Utilização da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e a integração de 

informações por meio de barramento no novo Cartão SUS. 

• Aprovada no mérito a proposta de implantação do Portal do Cidadão como 

ferramenta de interação usuário-serviço, devendo ser reorientada para a 

lógica do SUS. 6 

Foram propostos os seguintes encaminhamentos: 

• Aprofundar a discussão do Projeto Revitalização do Cartão SUS no Grupo de 

Trabalho de Informação e Informática em Saúde – GTIIS da Câmara Técnica 

da CIT. 

•  Definir os Padrões de Comunicação / Interoperabilidade a partir das bases 

dos sistemas do SUS e marcos regulatórios. 

 

5.3. A aprovação de minuta de portaria para regulamentação do Cartão 
nacional de Saúde na CIT de 12 de setembro de 2010. 

 À partir dos encaminhamentos propostos pela CIT, o GTIIS aprofoundou a 

discussão do marco regulatório do Projeto Cartão Nacional de Saúde, considerando 

também as discussões realizadas sobre o tema no Conselho Nacional de Saúde. 

 Chegou-se assim a um consenso técnico sobre a portaria que normatiza e 
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regulamenta o Sistema Cartão, sendo inseridas na proposta, além das questões 

anteriormente acordadas: 

•  Definição de prazo de 120 dias para a apresentação pelo MS / Datasus de 

solução tecnológica para os problemas atualmente observados no Cadastro 

nacional de Usuários do SUS (considerando as questões levantadas pela 

Câmara Técnica de Informação e Informática do CONASS); 

• A implantação do Portal do Cidadão como um dos objetivos do Sistema 

Cartão Nacional de Saúde, apresentando sua utilidade e definindo a 

responsabilidade de sua gestão. 

• Anexo que apresenta os padrões da mídia do cartão, que serão semelhantes 

aos já definidos para a implantação do Registro de Identidade Civil, 

estabelecendo-se um prazo de 360 dias para que os novos cartões a serem 

emitidos utilizassem  este padrão.  

Em relação a este último ítem foi destacado pelos representantes do CONASS 

e CONASEMS que apesar da adequação do padrão proposto (com chip), o impacto 

nos custos poderia ser significativo, uma vez que o preço unitário de cada mídia 

variava (segundo informações do próprio Datasus) de 3,5 a 10 reais, dependendo do 

quantitativo a ser adquirido. Esta situação deveria ser analisada com cuidado,  uma 

vez que (segundo a própria minuta de portaria), a proposta de financiamento federal 

do sistema cartão para o ano de 2011 somente seria apresentada no prazo de 90 

dias. 

A CIT, levando em consideração as discussões realizadas no GTIIS aprovou 

em 12/09/2010 minuta de portaria para regulamentação do Sistema CNS, sendo 

definido prazo de 90 dias após a sua publicação para o detalhamento de sua 

operacionalização e financiamento e de 120 dias para a definição de proposta para 

adequação da base de dados. Considerando a situação de final de gestão o 

Ministério da Saúde optou por não publicar a referida minuta, com vistas a 

possibilitar a análise e eventuais alterações pelo novo governo à partir do início de 

2011.  

 

5.4. A aprovação de minuta de portaria com a definição de padrões de 
interoperabilidade para os sistemas de informação do SUS na CIT de 16 de 
dezembro de 2010.   
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Para que as informações transitem entre os sistemas, é essencial que os 

componentes deste processo sejam padronizados. Por este motivo a Comissão 

Intergestores Tripartite de 10 de agosto de 2010 atribuiu ao Grupo de Trabalho de 

Informação e Informática – GTIIS – da Câmara Técnica da CIT a tarefa de elaborar 

até a reunião da CIT de 16 de setembro, minuta de portaria definindo padrões de 

comunicação e interoperabilidade com vistas à implantação da proposta de 

utilização da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e integração de informações 

por meio de barramento. 7

Optou-se assim por definir regras e normas gerais para o uso de padrões de 

interoperabilidade, bem como um catálogo com os padrões de serviços  e de dados  

a serem utilizados na troca de informações entre os sistemas de informação em 

saúde do Ministério da Saúde e os sistemas de informação dos níveis municipal, 

estadual, sejam públicos e privados e de saúde suplementar. 7

 Com este objetivo foi elaborada minuta de portaria, que incorporou sugestões 

obtidas a partir de intenso processo de discussão, tanto no GTIIS /  CIT como na 

CTIIS do CONASS. Para subsidiar o posicionamento do CONASS foi fundamental a 

colaboração de diversos profissionais com maior conhecimento sobre a tema dentre 

os representantes das SES na CTIIS, sendo também importante a colaboração em 

reunião para discussão sobre o tema da coordenadora da Comissão de Estudo 

Especial de Informática em Saúde da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT (CEE78). 7 A minuta de portaria sobre padrões de interoperabilidade (ANEXO 

2) foi aprovada na reunião da CIT de 16 de dezembro de 2010. 

Ficou também claro que a partir da esperada publicação da minuta de portaria, 

na verdade se desencadearia um processo que só seria concluído a médio e longo 

prazos, através da adequação dos diversos sistemas de informação em saúde aos 

padrões ali propostos. O catálogo proposto deveria sofrer um processo de 

adequação e revisão contínuo, considerando a necessidade de inserção de novos 

padrões para áreas ou serviços ainda não contemplados e a atualização perante os 

avanços tecnológicos. 7

Da mesma forma que a minuta de portaria aprovada pela CIT para 

regulamentação do sistema CNS, também a minuta de portaria sobre padrões de 

interoperabilidade acabou por não ser publicada em 2010, considerando a situação 

de final de gestão.  
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6.      2011: A PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE 

SAÚDE 

  

Até maio de 2011, haviam sido efetuados 91.832.807 cadastros no CADSUS, 

dos quais 93.629.292 eram considerados definitivos e 98.203.515 registros 

provisórios (realizados desde 2006 nos postos e centros de saúde e nos hospitais e 

ambulatórios do SUS no ato do primeiro atendimento do usuário). 

 Segundo informações do DATASUS, Todos os 5.564 municípios brasileiros e 

mais o Distrito Federal já realizaram cadastramentos e emitiram pelo menos um 

Cartão Nacional de Saúde. O número do Cartão Nacional de Saúde já está inserido 

nos sistemas SIH, SISREG, APAC, SIM e SINASC. 8

 À partir da posse da nova gestão do Ministério da Saúde, a discussão da 

implementação do Cartão Nacional de Saúde foi considerada prioritária. A minuta de 

portaria para regulamentação do CNS foi finalmente publicada em 28 de abril de 

2011 (Portaria GM / MS 940 - anexo 1), sendo anteriormente acordado de forma 

tripartite alteração somente no anexo da minuta a respeito da mídia do cartão, com a 

retirada do “chip”, que conforme relatado anteriormente encareceria de forma 

significativa sua  implementação. 

 A minuta de portaria referente aos padrões de interoperabilidade (anexo 2) foi 

colocada em consulta pública, considerando a necessidade de ampliar sua 

discussão com os diversos setores interessados, devendo retornar em breve para 

avaliação e pactuação nas instâncias da CIT.  

 Considerando que a Portaria GM / MS 940 / 2011 estabelece um prazo de 30 

dias para a definição das estratégias de operacionalização e financiamento do CNS, 

em junho de 2011 representantes da Secretaria de Gestão Participativa do Ministério 

da Saúde e DATASUS apresentaram no GT de Gestão da Câmara Técnica da CIT 

(que incorporou neste ano as atribuições do GT de Informação e Informática) a 

“Proposta de Consolidação do Cartão Nacional de Saúde”, propondo sua realização 

nas seguintes etapas: 
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Etapa 1: SISREG + APAC + AIH (Acesso com o número do Cartão) 

Os ajustes dos sistemas do Ministério da Saúde serão feitos de maneira 

paulatina e sequencial. Nesta primeira fase está incluído o sistema de regulação 

(SISREG) que já tem o número do cartão como campo de identificação do usuário. 

Também está previsto acesso com o número do Cartão para APAC e AIH, esses 

sistemas prevêem procedimentos que são individualizados e que tem contrapartida 

financeira por parte do Ministério da Saúde às unidades de saúde que executam os 

procedimentos. Essas ações permitirão o processamento das informações colhidas 

nesses sistemas, com o número do Cartão Nacional de Saúde como chave 

integradora, dando início ao processo de formatação do registro eletrônico 

individualizado de saúde (RES). Previsão de integração em junho de 2011. 8

 

Etapa 2: Etapa 1 + impressão do Cartão nas Unidades de Saúde. 

A impressão do Cartão Nacional de Saúde em PVC nas Unidades de Saúde 

visa proporcionar um ganho de qualidade do serviço aos usuários do SUS. O 

material é durável e esse tipo de documento se encontra no imaginário da população 

como mais valoroso que um papel impresso. A implementação desta etapa terá 

início em setembro de 2011. Considerando as diferentes situações de estrutura e 

conectividade dos municípios (figura 1), o Ministério da Saúde propõe que a 

distribuição da mídia (cartão plástico) seja realizada em 4 fases. 8

 

• Fase 1: Distribuição nos municípios com número de cadastros maior que a 

população e que estão trabalhando com SISREG, mais capitais e regiões 

metropolitanas (1.313 municípios; 101.339.689 habitantes). 

• Fase 2: Distribuição nos municípios com número de cadastros maior que a 

população não inclusos na fase anterior (2.842 municípios; 47.282.317 

habitantes). 

• Fase 3:– Distribuição nos municípios com número de cadastros entre 50% e 

100% da população (1.191 municípios; 34.209.235 habitantes). 

• Fase 4: Distribuição nos demais municípios não contemplados nas fases 

anteriores (219 municípios; 7.901.453 habitantes). 
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Figura 1: Mapa consolidado: Conectividade do setor saúde no Brasil: 

 
 

Fonte: QUESTIONÁRIO: SITUAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE PÚBLICA NO 

PAÍS – 2011 em 09/06/2011 <http://formsus.datasus.gov.br/site/resultado.php?id_aplicacao=5908> 

 

Legenda Quantidade de Municípios 

Maior que 1 Mb 1.266 

Menor que 1 Mb 1.442 

Não Informado / não soube informar 323 

Não Respondeu 2.531 

Sem Conexão 3 
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A tabela 1 (abaixo) demonstra as fases de implantação por região e a figura 2 

apresenta mapa com a distribuição dos municípios segundo as fases propostas para 

a distribuição da nova mídia do cartão. 8

 

Tabela 1: Fases de distribuição da nova mídia do Cartão Nacional de Saúde 

Região 

Quantidade 

Municípios 

participantes 

da Fase 1 

Quantidade 

Municípios 

participantes 

da Fase 2 

Quantidade 

Municípios 

participantes 

da Fase 3 

Quantidade 

Municípios 

participantes 

da Fase 4 

Total 

Municipios 

por 

Região 

Centro-Oeste 177 150 122 17 466

Nordeste 462 765 478 89 1.794

Norte 146 75 165 63 449

Sudeste 196 1.101 327 44 1.668

Sul 332 751 99 6 1.188

Total 1.313 2.842 1.191 219 5.565

Fonte: Ministério da Saúde  /  SGEP / DATASUS 

Figura 2: Mapa com a proposta de implantação da mídia do CNS segundo fases: 

 

Fonte: Ministério da Saúde / SGEP / DATASUS 
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Etapa 3: Etapa 2 + “SIGA Atenção Básica” 

Com os ajustes do “SIGA” (Sistema de registro dos atendimentos atualmente 

utilizado pelo município de São Paulo) para atender às necessidades de alimentação 

das informações provenientes da Atenção Primária à Saúde finalizados, esse se 

somará aos sistemas anteriores na formatação do RES, lembrando que o número do 

Cartão Nacional de Saúde será sua chave integradora. Previsão para setembro de 

2011. 8

 

Etapa 4: Etapa 3 + Barramento 

Estando os sistemas devidamente ajustados e modernizados e feitos todos os 

testes de interoperabilidade colocar-se-á em funcionamento o barramento de 

integração dos sistemas internos do Ministério da Saúde. Previsão para janeiro de 

2013. 8

 

Etapa 5:  Barramento Pleno 

Com a solução do barramento de integração estabilizado e em produção e 

com os padrões de interoperabilidade estabelecidos por normatização se formatará 

a arquitetura de serviços que permitirão a elaboração dos artefatos técnicos e o 

desenvolvimento de Web Services para a aplicação do barramento de serviços. 

Previsão para dezembro de 2014. 8

 

 

6.2. Atividades previstas para implementação da proposta: 

Para a consolidação da proposta estão previstas as seguintes atividades / 

frentes de trabalho:  

• Publicação de regulamentação; 

• Higienização da base de dados; 

• Produção e distribuição das mídias em PVC; 

• Fomentar a infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação 

(TIC’s) nos municípios; 

• Ampliar a infraestrutura de TIC’s do Ministério da Saúde; 

• Estruturar ServiceDesk aos usuários dos sistemas; 
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• Implementar ajustes e modernização dos sistemas de informação do 

Ministério da Saúde; 

• Implementar a interoperabilidade entre os sistemas de saúde do Ministério da 

Saúde e os sistemas privados. 

Marco regulatório: 

O marco regulatório prevê 3 frentes. A primeira já foi cumprida, com a 

publicação Portaria nº 940/11 em 02/05/2011, que regulamenta o Sistema Cartão 

Nacional de Saúde. 8

A segunda frente prevê a publicação de 2 portarias, com vistas à inserção do 

número do Cartão em formulários e aplicativos do Ministério da Saúde para que se 

tenha a conexão das informações desses sistemas usando o número do Cartão 

como chave integradora. 

 Uma das minutas (ANEXO 3 desta nota técnica) prevê a obrigatoriedade do 

preenchimento do número do CNS para o registro dos procedimentos ambulatoriais 

e hospitalares, SUS e Não SUS, em alguns dos sistemas de informação de acordo 

com as definições detalhadas na tabela 2 (abaixo): 

Tabela 2: Prazos estabelecidos para informação do número do CNS em alguns 
sistemas de informação segundo caráter de atendimento: 

Instrumento de 
Registro 

Caráter de Atendimento Competência de 
Apresentação 

AIH Principal 01 - Eletivo Dezembro/2011 

APAC Principal Todos Dezembro/2011 

BPA-I Todos Janeiro/2012 

SISREG Todos Janeiro/2012 

Módulo Autorizador Todos Janeiro/2012 

AIH Principal 02 - Urgência 

03 - Acidente no local de trabalho ou a serviço da 

empresa 

04 - Acidente no trajeto para o trabalho 

05 - Outros tipo de acidente de transito 

06 - Outros tipos de lesões e envenenamentos 

fevereiro/2012 

CIHA  -  Março/2012 
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Fonte: Ministério da Saúde / SAS   

A segunda minuta (ANEXO 4 desta nota técnica) refere-se à inclusão do 

número do CNS em sistemas de informação da Secretaria de Vigilãncia em Saúde. 

Propõe-se que os registros inseridos no Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

- Sinasc sejam utilizados para o cadastramento dos nascidos vivos na Base 

Nacional de Dados dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde do Sistema CNS e 

que os registros inseridos no SIM através das Declarações de Óbito sejam utilizados 

para a inativação do registro dos usuários da referida base. A Ficha Individual de 

Notificação do Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN, a Ficha 

de Registro do Vacinado do Sistema de Informações do Programa Nacional de 

Imunizações – SIPNI e demais formulários de sistemas de informação que 

contemplem a identificação do usuário, deverão também conter campos específicos 

para registro do número do Cartão Nacional de Saúde. 

 A 3ª frente referente ao marco regulatório será a publicação da já citada 

minuta de portaria sobre os padrões de interoperabilidade entre os sistemas de 

saúde, que se encontra em consulta pública. Esta regulamentação visa a 

uniformização do conteúdo semântico e a definição de arquitetura nacional, 

independente de tecnologia, para orientar o desenvolvimento dos sistemas, sejam 

públicos ou privados, permitindo o compartilhamento das informações. Estima-se 

sua conclusão até o final de julho de 2011. 8

Higienização da base de dados: 

A base de dados do Cartão Nacional de Saúde contém atualmente cerca de 

190 milhões de registros. Desses, estima-se em até 30% o número de registros 

duplicados. Ademais, com o aporte dos registros da base de dados da ANS, 

aproximadamente de 40 milhões de registros, é esperado que aumentem as 

duplicidades. A higienização dessa base de dados é trabalho dos mais complexos, 

dado o volume de registros e a acuidade necessária para a realização do mesmo. 

Estão em curso duas ações de higienização. A primeira para higienizar a 

base nacional como um todo, para tanto, foram realizadas provas de conceito, estão 

sendo feitas negociações de auxílio com outras instituições governamentais e se 

está aventando a possibilidade de contratar empresa para a prestação desse 

serviço. A segunda é de higienização continuada e se prevê que os ajustes dos 
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sistemas de cadastro juntamente com a capacitação dos profissionais operadores 

dos sistemas possa atender essa demanda. 8

Produção e distribuição das mídias em PVC: 

A produção e distribuição das mídias plásticas proporcionará um ganho de 

qualidade no material utilizado na impressão do Cartão Nacional de Saúde. Atende 

um anseio da população por um documento resistente e que se coloca no imaginário 

popular como de maior valor frente aos documentos de papel. Previsão de início da 

distribuição para agosto de 2011. A impressão das etiquetas adesivas com a 

identificação dos usuários a ser utilizada nos cartões será de responsabilidade dos 

municípios, bem como a definição das estratégias de distribuição aos usuários. 8

Fomento da infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação: 

Para que se tenha o Cartão Nacional de Saúde implementado e em uso de 

forma a garantir conforto, atendimento de qualidade e informação segura à 

população, estatísticas e informações aos gestores e praticidade aos profissionais 

operadores dos sistemas é necessário que seja feito um aporte de infraestrutura nos 

municípios que proporcione unidades de saúde com conectividade e rapidez na 

internet para operar os sistemas de informação do Ministério da Saúde. Nesse 

sentido, o Ministério da Saúde se propõe a finalizar o levantamento da 

disponibilidade da infraestrutura de TIC’s dos municípios e gestionar junto ao 

Ministério das Comunicações no sentido de viabilizar infraestrutura de conectividade 

de que necessitam os municípios. 

Para garantir a disponibilidade dos sistemas aos profissionais operadores dos 

sistemas, rapidez nos processamentos, sigilo e segurança das informações o 

Ministério da Saúde iniciou um levantamento do volume de processamentos que 

serão gerados a partir dessa reestruturação do Sistema Cartão Nacional de Saúde, 

bem como o diagnóstico da infraestrutura atual de redes, storage, servidores de rede 

e softwares básicos. Diante dessas informações serão tomadas as medidas 

necessárias para a implantação da infraestrutura necessária à consolidação do 

Sistema Cartão Nacional de Saúde. Essa infraestruturação está prevista para 

ocorrer até o final de 2011. 8

Serviço de ServiceDesK: 

A consolidação do Cartão Nacional de Saúde prevê a contratação de serviço 

ServiceDesk para atender aos profissionais operadores dos sistemas, aos gestores 
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municipais e aos usuários do SUS. Está em fase de conclusão o Termo de 

Referência para contratação do serviço. 8

Ajustes e modernização dos sistemas de informação: 

Os ajustes e a modernização dos sistemas de informação do Ministério da Saúde 

visam a atender a necessidades de segurança da informação e a interoperabilidade 

entre esses sistemas e tem o número do Cartão Nacional de Saúde como chave 

integradora desse barramento de integração. 8

Interoperabilidade com sistemas privados: 

Para que se faça a interoperabilidade entre os sistemas do Ministério da 

Saúde e os sistemas privados é necessário que sejam feitos os ajustes internos, 

ademais, é preciso se estabelecer uma série de requisitos, protocolos e regras para 

manter a integridade, sigilo e segurança na construção desse barramento de 

serviços. Estes ajustes serão feitos de maneira paulatina e consecutiva até que se 

alcance o barramento da saúde, conforme figura abaixo: 8

 

Figura 3: Proposta de Barramento para os Sistemas de Informação em Saúde: 

 
Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

Nota-se um avanço importante no detalhamento da proposta para 

consolidação do CNS em relação às discussões realizadas em 2010. As etapas e 

atividades propostas para a operacionalização do CNS seguem um processo mais 

lógico e aparentemente mais factível. 

 Cabe porém considerar com maior detalhe as seguintes questões:  

• O financiamento da proposta, considerando especialmente as necessidades 

de adequação da infraestrutura e conectividade dos serviços de saúde 

(especialmente para a implementação da 2ª e 3ª etapas) e treinamento de 

todo o pessoal envolvido; 

• Aprofundar o diagnóstico realizado, considerando não só o acesso à conexão 

de banda larga, mas também as necessidades de investimento em 

infraestrutura;  

• Em relação à etapa 3 são necessárias maiores informações à respeito da 

adequação do “SIGA”, com vistas a sua utilização e disseminação com vistas 

à alimentação das informações provenientes da APS, neste sentido será 

fundamental sua integração com os diversos sistemas que utilizam 

informações provenientes deste nível de atenção. Também é importante que 

o sistema seja devidamente testado antes de qualquer iniciativa de 

implantação, com a participação de técnicos indicados por CONASS e 

Conasems; 

• Conforme estabelece a Portaria 940 / 2011 em seu artigo 24, inciso V - os 

critérios e parâmetros utilizados no processo de organização da base de 

dados do CNS deverão ser apresentados em 120 (cento e vinte) dias a partir 

de sua publicação para avaliação e testes a serem realizados em conjunto 

com representantes indicados pelo CONASS) e Conasems.   

Será fundamental ainda intensificar a mobilização dos gestores das 3 esferas 

de gestão, no sentido de inserir todos os serviços de saúde das diversas regiões do 

país no Plano Nacional de Banda Larga, bem como na busca de outras fontes de 

financiamento para a viabilização da proposta. 

 
32 

 



  | NOTA TÉCNICA |22| 2011 

 

10. Referências bibliográficas: 
 
1 Cunha RE. Cartão Nacional de Saúde – os desafios da concepção e implantação de um sistema 

nacional de captura de informações de atendimento em saúde. Ciência & Saúde Coletiva; 2002; 

7(4):869-878.  
2 Brasil. Ministério da Saúde.  “Cartão Nacional de Saúde – Informações disponíveis no Sistema”. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=24423 
3 Brasil. Ministério da Saúde.  “Cartão Nacional de Saúde – Projeto Piloto”. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=24401  
4 Lopes JP, Pinheiro LFR, Carvalho NL, Valaski MR, Dominguez O, Moraes, JFT e Silva ATGM. 

Cartão Nacional de Saúde - Projeto Piloto no Estado do Paraná - Avaliação do Grau de Satisfação 

dos Gestores Municipais. Disponível em: 

http://telemedicina.unifesp.br/pub/SBIS/CBIS2004/trabalhos/arquivos/773.pdf  

5  Brasil. Ministério da Saúde.  “Cartão Nacional de Saúde – Cadastramento”. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=24430  

6 Brasil. Ministério da Saúde. Comissão Intergestores Tripartite. Resumo executivo da reunião 

extraordinária de 10 de agosto de 2010. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/resumo_190810.pdf  

7 Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS. Nota Técnica 48 / 2010. Padrões de 

Interoperabilidade para os Sistemas de Saúde. Dezembro de 2010. Disponível em: 

http://www.conass.org.br/arquivos/file/nat_48%20_padroes_interoperabilidade_para_os%20_sis.p

df   

8 Brasil. Ministério da Saúde.  Secretaria de Gestão Participativa.  Nota Técnica 004/2011. 

Estratégia de Consolidação do Sistema Cartão Nacional de Saúde – 2011 (mimeo). 

 
33 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=24423
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=24401
http://telemedicina.unifesp.br/pub/SBIS/CBIS2004/trabalhos/arquivos/773.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=24430
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/resumo_190810.pdf
http://www.conass.org.br/arquivos/file/nat_48%20_padroes_interoperabilidade_para_os%20_sis.pdf
http://www.conass.org.br/arquivos/file/nat_48%20_padroes_interoperabilidade_para_os%20_sis.pdf


  | NOTA TÉCNICA |22| 2011 

ANEXO 1 

PORTARIA Nº 940, DE 28 DE ABRIL DE 2011  

   

 
Ministério da Saúde 
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 940, DE 28 DE ABRIL DE 2011  

Regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema Cartão)  
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do 
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e  
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes; Considerando a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que a 
dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados;  
Considerando o Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a 
salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da 
segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal; 
Considerando a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto 
pela Saúde 2006 - Consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e aprova as diretrizes 
operacionais do referido Pacto;  
Considerando a necessidade de adotar medidas no campo da saúde objetivando a melhoria 
e a modernização da gestão e do seu a sistema de gerenciamento de informações;  
Considerando a racionalização e a interoperabilidade tecnológica dos serviços de saúde, no 
território nacional, para permitir o intercâmbio das informações e a celeridade dos 
procedimentos;  
Considerando a importância da identificação dos usuários das ações e serviços de saúde, 
para os sistemas de referência, com a finalidade de garantir a integralidade da atenção à 
saúde e de organizar o sistema de referência e contrarreferência das ações e dos serviços 
de saúde;  
Considerando a necessidade da identificação unívoca dos usuários das ações e serviços de 
saúde para aprimorar a qualidade dos processos de trabalho, viabilizando a utilização 
adequada de informações no planejamento, acompanhamento e avaliação da atenção à 
saúde;  
Considerando que um efetivo e eficiente sistema de registro eletrônico poderá contribuir 
para o gerenciamento das ações e serviços de saúde, garantindo ao cidadão o registro, num 
sistema informatizado, dos dados relativos à atenção à saúde que lhe é garantida;  
Considerando que o registro eletrônico é, segundo a norma ABNT-ISO/TR 20.514:2005, um 
repositório de informações a respeito da saúde de indivíduos, numa forma processável 
eletronicamente;  
Considerando que um efetivo e eficiente sistema de registro de atendimento em saúde 
contribuirá para a organização de uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada e 
para a gestão das ações e serviços de saúde no território nacional;  
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Considerando que o Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema Cartão) fornece a base 
cadastral para a identificação dos usuários das ações e serviços de saúde no território 
nacional a ser utilizada pelos demais sistemas de informação de base nacional, resolve:  
CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema Cartão), no 
âmbito das ações e serviços de saúde no território nacional.  
Art. 2º O Sistema Cartão é um sistema de informação de base nacional que permite a 
identificação unívoca dos usuários das ações e serviços de saúde, com atribuição de um 
número único válido em todo o território nacional.  
Art. 3º O Sistema Cartão permite:  
I - a vinculação do usuário à atenção realizada pelas ações e serviços de saúde, ao 
profissional e ao estabelecimento de saúde responsável pela sua realização; e  
II - a disponibilização aos usuários do SUS os dados e das informações de seus contatos 
com o SUS, por meio do Portal de Saúde do Cidadão.  
Art. 4º São objetivos do Sistema Cartão: 
I - identificar o usuário das ações e serviços de saúde; 
II - possibilitar o cadastramento dos usuários das ações e serviços de saúde, com validade 
nacional e base de vinculação territorial fundada no domicílio residencial do seu titular;  
III - garantir a segurança tecnológica da base de dados, respeitando-se o direito 
constitucional à intimidade, à vida privada, à integralidade das informações e à 
confidencialidade;  
IV - fundamentar a vinculação do usuário ao registro eletrônico de saúde para o SUS; e  
V - possibilitar o acesso do usuário do SUS aos seus dados.  
Art. 5º O Sistema Cartão é coordenado pelo Ministério da Saúde.  
Parágrafo único. O desenvolvimento, a guarda e manutenção das bases de dados do 
Sistema Cartão ficarão sob a responsabilidade do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS/MS).  
Art. 6º A implantação do Sistema Cartão e a captação de informações sobre o atendimento 
não substitui, nos estabelecimentos de saúde, a obrigação de manutenção do prontuário 
médico ou de saúde do usuário, de acordo com a legislação em vigor.  
Art. 7º A União, por intermédio do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o 
Distrito Federal assegurarão que os sistemas de informação do SUS que exigem a 
identificação do usuário utilizem os padrões do Sistema Cartão.  
 
CAPÍTULO II  
DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE  
Art. 8º O Cartão Nacional de Saúde porta o número de identificação unívoca dos usuários 
das ações e serviços de saúde no território nacional.  
Art. 9° Os Sistemas de Informação que já prevêem o cadastramento de usuários em 
estabelecimentos de saúde da rede pública e privada, atualmente utilizados por Estados, 
Distrito Federal e Municípios, deverão ser adequados aos padrões e à base cadastral do 
Sistema Cartão.  
Art. 10. Cabe ao Ministério da Saúde o desenvolvimento e a manutenção do sistema de 
controle da geração centralizada do número de identificação do usuário.  
Art. 11. Cabe a Estados, Distrito Federal e Municípios emitirem e distribuírem cartões com a 
numeração fornecida pelo Ministério da Saúde, com as especificações de padrão e o layout 
definidos nos termos do Anexo a esta Portaria.  
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Parágrafo único. As Secretarias Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde terão 360 
(trezentos e sessenta) dias contados a partir da publicação desta Portaria para adequação 
da emissão de novos cartões, conforme o padrão referido no caput desse artigo.  
Art. 12. As estratégias para implementação das medidas pre-vistas nesta Portaria, inclusive 
as de financiamento, serão pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em até 60 
(sessenta) dias contados a partir da publicação desta Portaria.  
Art. 13. Não se constituem impedimentos para a realização do atendimento solicitado em 
qualquer estabelecimento de saúde:  
I - inexistência ou ausência do Cartão Nacional de Saúde;  
II - desconhecimento do número do Cartão Nacional de Saúde pelo usuário do SUS ou 
estabelecimento de saúde; e  
III - impossibilidade de realizar o cadastramento ou a consulta à Base Nacional de Dados 
dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde.  
Parágrafo único. As atividades de identificação e cadastramento podem ser efetuadas 
posteriormente ao atendimento realizado.  
 
CAPÍTULO III  
DO CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS  
Art. 14. O Cadastro Nacional de Usuários das o SUS compõe a Base Nacional de Dados 
dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde, sendo constituído por dados de identificação 
e de residência dos usuários.  
Art. 15. O Cadastro Nacional de Usuários do SUS tem por objetivo a identificação unívoca 
dos usuários do SUS em âmbito nacional, mediante a atribuição de número único de 
identificação gerado pelo Ministério da Saúde.  
Parágrafo único. A Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde 
poderá ser compartilhada com os demais órgãos que realizem atividades sociais nas três 
esferas de governo, observadas as normas de segurança da informação e garantindo ao 
usuário o conhecimento deste processo, observando-se o disposto no Capítulo V, desta 
Portaria.  
Art. 16. Compete aos gestores do SUS a definição e a padronização dos dados e das 
informações a serem coletadas, mediante pactuação na CIT.  
Art. 17. Compete ao Ministério da Saúde a padronização e a publicação dos formulários e 
aplicativos para cadastramento e as instruções para preenchimento dos formulários e 
aplicativos para cadastramento.  
§ 1º Para os fins deste artigo, o DATASUS/MS deverá:  
I -administrar e manter a Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e Serviços de 
Saúde bem como a transmissão dos dados deste sistema;  
II - desenvolver e disponibilizar aplicativos para a manutenção de dados cadastrais e 
instruções para o envio dos arquivos com os cadastros dos usuários; e  
III -disponibilizar mecanismos automatizados de interoperabilidade do Sistema Cartão com 
os outros sistemas públicos, privados conveniados, privados contratados e de saúde 
suplementar, e com aqueles utilizados por estabelecimentos de saúde e Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde e do Distrito Federal.  
§ 2º O Município, o Distrito Federal ou o Estado poderá incluir novos itens de coleta de 
dados, desde que em formulários e aplicativos próprios e que a inclusão não comprometa o 
envio das informações no formato padronizado nacionalmente.  
§ 3º O processamento, a guarda e a manutenção dos dados referidos no parágrafo anterior 
são de responsabilidade exclusiva do Município, do Distrito Federal ou do Estado.  
Art. 18. As regras e os métodos de segurança da Base Nacional de Dados dos Usuários das 
Ações e Serviços de Saúde serão definidos mediante pactuação na CIT.  
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Art. 19. A responsabilidade pelo cadastramento ou pela atualização dos dados é municipal e 
distrital, podendo ser compartilhada entre os gestores municipais e estaduais, mediante 
pactuação nas Comissões Intergestores.  
Parágrafo único. O Ministério da Saúde prestará cooperação técnica aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios no processo de cadastramento dos usuários do SUS.  
Art. 20. O cadastramento dos usuários do SUS e sua atualização poderão ser realizados em 
estabelecimento constante do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 
nos domicílios dos usuários ou em outro local determinado pelo gestor municipal, distrital, 
estadual ou federal.  
Parágrafo único. Prioritariamente, o cadastramento será feito a partir da vinculação dos 
usuários aos serviços de atenção primária à saúde.  
Art. 21. Os procedimentos de identificação do usuário e emissão do número do Cartão 
Nacional de Saúde poderão ser realizados em qualquer fase do atendimento até a alta do 
paciente.  
Parágrafo único. Quando o usuário do SUS não for cadastrado, a identificação deve ser 
realizada, conforme as regras vi-gentes, durante a emissão da Autorização para Internação 
Hospitalar (AIH), da Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta 
Complexidade/Custo (APAC), do Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI) 
ou de outro instrumento que venha a ser instituído, devendo o número do Cartão Nacional 
de Saúde ser ali também registrado.  
Art. 22. A população prisional do Sistema Penitenciário Nacional, confinada em unidades 
masculinas, femininas e psiquiátricas, será cadastrada por meio dos programas 
computacionais de cadastramento de usuários do SUS, conforme as orientações previstas 
na Portaria Interministerial nº 1.777/MS/MJ, de 9 de setembro de 2003.  
Art. 23. Durante o processo de cadastramento, o atendente solicitará o endereço do 
domicílio permanente do usuário, independentemente do Município em que esteja no 
momento do cadastramento ou do atendimento.  
§ 1º Não estão incluídos na exigência disposta no caput os ciganos nômades e os 
moradores de rua.  
§ 2º No caso de brasileiros residentes no exterior e de estrangeiros não residentes no país, 
será registrado como endereço de domicílio permanente apenas o país e a cidade de 
residência.  
Art. 24. O gestor responsável pelo cadastramento dos usuários deve realizar a alimentação 
e a manutenção da Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde, 
conforme pactuação referida no art. 16 desta Portaria.  
§ 1º O envio da base de dados local para a base nacional acontecerá, no mínimo, 
mensalmente (até o último dia útil de cada mês), por meio de aplicativos disponibilizados ou 
validados pelo DATASUS / MS .  
§ 2º O envio da base de dados local para a base nacional será sincronizado com a 
transmissão para a base de dados estadual.  
§ 3º Ao DATASUS/MS compete:  
I - desenvolver os aplicativos necessários para execução das atividades previstas neste 
artigo, disponibilizando-os aos gestores estaduais, distrital e municipais;  
II - processar os dados recebidos dos Municípios, Distrito Federal ou Estados e, constatada 
alguma inconsistência, devolver para as devidas correções, no mínimo a cada 30 (trinta) 
dias;  
III - disponibilizar aos gestores estaduais, distrital e municipais as bases de dados referentes 
às áreas de atuação desses gestores;  
IV - coordenar a revisão, consolidação e aperfeiçoamento da base de dados do cartão, 
identificando as duplicidades e inconsistências cadastrais; e  
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V - apresentar em 120 (cento e vinte) dias contados a partir da publicação desta Portaria, 
para avaliação e testes, em conjunto com representantes indicados pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS), os critérios e parâmetros utilizados no processo de organização da 
base de dados citada no inciso anterior.  
 
CAPÍTULO IV  
DO PORTAL DE SAÚDE DO CIDADÃO  
Art. 25. O Portal de Saúde do Cidadão é o meio que fornecerá, pela internet, informações ao 
cidadão sobre seus contatos com mo SUS.  
Art. 26. O Portal de Saúde do Cidadão possuirá: I - área de acesso público para fins de 
exercício do controle social, com informações em saúde, campanhas e notícias sobre o 
SUS; e  
II - área restrita ao usuário, que contenha as informações individuais sobre os seus contatos 
com o SUS.  
Parágrafo único. Para os fins do disposto no inciso II do caput, o usuário, devidamente 
identificado, terá acesso aos seus dados cadastrais, aos dados de seus contatos com o 
SUS e as informações sobre a rede de serviços de saúde.  
Art. 27. A implementação do Portal de Saúde do Cidadão ocorrerá de forma integrada com 
outras políticas públicas voltadas para a inclusão digital da população.  
Art. 28. O Ministério da Saúde será o responsável pela gestão do Portal de Saúde do 
Cidadão e executará:  
I - manutenção das bases de dados;  
II -preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas 
técnicas compatíveis com os padrões internacionais e do estímulo ao uso de boas práticas;  
III - medidas e procedimentos de segurança e sigilo dos registros de conexão e dos dados; e  
IV - promoção da interoperabilidade entre sistemas.  
 
CAPÍTULO V  
DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES  
Art. 29. Os dados e as informações individuais dos usuários do SUS, captados pelo Sistema 
Cartão e disponibilizados de forma segura e exclusiva ao usuário devidamente identificado 
por meio do Portal de Saúde do Cidadão, deverão permanecer armazenados sob sigilo, pelo 
prazo previsto no parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 4.553, de 2002, ficando 
assegurado que:  
I - pertencem à pessoa identificada no cartão todos os dados e informações individuais 
registrados no sistema informatizado, que configura a operacionalização do Cartão Nacional 
de Saúde;  
II - os dados e as informações referidas são sigilosas, obrigando todos os profissionais 
vinculados sob qualquer forma aos sistemas de saúde a respeitar e assegurar que essas 
informações sejam indevassáveis; e  
III -são garantidas a confidencialidade, a integralidade e a segurança tecnológica, no 
registro, na transmissão, no armazenamento e na utilização dos dados e informações 
individuais.  
Art. 30. Os gestores do SUS e os prestadores de serviços contratados, conveniados e de 
saúde suplementar, responsabilizam-se, na forma da legislação vigente, pela guarda, 
segurança e confidencialidade dos dados gerados e transmitidos no Sistema Cartão, 
comprometendo-se a não divulgar, sob nenhuma forma ou meio, quaisquer informações e 
dados individualizados, seja por seus funcionários, seja por terceiros.  
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§ 1º As restrições à divulgação dos dados e informações do Sistema Cartão aplicam-se 
somente aos registros individualizados, ou seja, aqueles que permitem a identificação do 
beneficiário do atendimento.  
§ 2º A divulgação de dados e informações de forma consolidada ou agrupada, desde que 
não permita a identificação de nenhum dos beneficiários, não é atingida pelas restrições de 
que trata este artigo, obedecendo-se, em todo caso, a Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) nº 196, de 10 de outubro de 1996.  
Art. 31. O Ministério da Saúde, mediante disciplina interna relativa à Política de Acesso e 
Tecnologia de Segurança implantada na guarda dos dados e na operação do Sistema 
Cartão, fica obrigado a garantir que os dados e as informações sob sua responsabilidade 
não sejam violadas, respeitando-se o direito constitucional à intimidade, à vida privada, à 
integralidade das informações e à confidencialidade dos dados.  
Art. 32. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e as entidades privadas que 
participam das ações e serviços de saúde de forma complementar ou suplementar ficam 
obrigados a garantir a segurança dos dados, devendo seus profissionais de saúde, 
servidores públicos e empregados, inclusive prestadores de serviço terceirizados, manter o 
segredo profissional e a confidencialidade sobre os dados constantes no cadastro e demais 
informações de atendimento individual realizado.  
Parágrafo único. Os contratos ou convênios das entidades prestadoras de serviços de 
saúde ao SUS conterão cláusulas que assegurem o sigilo das informações do Sistema 
Cartão, considerandose como inexecução contratual ou convenial qualquer violação dessa 
regra, sujeitando-se os infratores às penalidades previstas na legislação em vigor.  
Art. 33 Aos profissionais de saúde da rede pública e privada e aos servidores públicos é 
obrigatório o respeito ao segredo pro-fissional previsto em códigos de ética profissional, nas 
leis, decretos, regulamentos, portarias e estatutos de servidores.  
§ 1º O profissional de saúde sujeito ao segredo profissional que revelar, sem justa causa, 
segredo de que tenha ciência em razão do exercício de sua profissão ou ofício fica sujeito 
às penalidades previstas no art. 154 do Código Penal, além das disciplinares pre-vistas no 
Código de Ética de sua profissão, cabendo aos dirigentes dos estabelecimentos públicos e 
privados de saúde comunicar o fato ao Conselho Profissional competente e ao Ministério 
Público.  
§ 2º O servidor público que revelar informação obtida mediante acesso aos dados 
informatizados do Sistema Cartão fica sujeito às penalidades do art. 325 do Código Penal, 
além das disciplinares previstas nos respectivos estatutos dos servidores públicos federal, 
estadual e municipal e às responsabilidades civil e administrativa, na forma da legislação em 
vigor.  
Art. 34. O acesso aos dados individualizados dos usuários do SUS deverá ser controlado 
mediante o atendimento de todos os seguintes requisitos:  
I -identificação obrigatória do profissional, trabalhador ou agente de saúde que o acessar; e  
II -local, data e horário do acesso realizado, ou de sua tentativa, mesmo que sem sucesso.  
Art. 35. O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e do 
Distrito Federal realizarão, no processo de implementação do Sistema Cartão, ações de 
divulgação sobre a importância dos preceitos éticos de respeito à privacidade e à 
confidencialidade das informações de saúde aos estabelecimentos públicos e privados de 
saúde, aos profissionais de saúde, aos profissionais de tecnologia da informação, aos 
demais prestadores de serviços ao SUS e às instâncias de controle social do SUS.  
 
CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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Art. 36. As atividades e procedimentos relacionados à operacionalização do Sistema Cartão 
contarão com a cooperação técnica e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, mediante pactuação na CIT.  
Art. 37. Ficam revogadas:  
I - Portaria nº 17/GM/MS, de 4 de janeiro de 2001, publicada no Diário Oficial da União nº 
31-E, de 13 de fevereiro de 2001, Seção I, páginas 22-23;  
II - Portaria nº 1.560/GM/MS, de 29 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União 
nº 168, de 30 de agosto de 2002, Seção I, páginas 84-85;  
III - Portaria nº 1.589/GM/MS, de 3 de setembro de 2002, publicada no Diário Oficial da 
União nº 172, de 5 de setembro de 2002, Seção I, página 79; e  
IV -Portaria nº 1.740/GM/MS, de 2 de outubro de 2002, publicada no Diário Oficial da União 
nº 192, de 3 de outubro de 2002, Seção I, páginas 61-62.  
Art. 38. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
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ANEXO (da portaria 940 de abril de 2011) 
 

CAPÍTULO I 
 

ESPECIFICAÇÕES DO CARTÃO 
 

1. O cartão utilizado como suporte documental para o novo Cartão Nacional de Saúde 
deverá atender às normas internacionais para documentos similares.  
2. O Cartão Nacional de Saúde deverá conter as seguintes especificações técnicas básicas:  
1.1 Formato: 
2.1.1. Largura: 85,6 +/- 0,12 mm; 
2.1.2. Altura: 53,98 +/- 0,05 mm; 
2.1.3. Espessura: 0,76 +/- 0,08 mm; e 
2.1.4 Cantos arredondados com o raio de 3,18 +/- 0,30 mm. 
2.2 Matéria prima para o Cartão: 
2.2.1 O material para a confecção do Cartão Nacional de Saúde deverá ser PVC. 
2.3 Pré-impressos: 
2.3.1. Logotipo do SUS; e 
2.3.2 Desenhos de fundo. 
2.4 Dados variáveis, a serem impressos nas unidades federadas: 
2.4.1. Personalização dos campos dos dados variáveis (nome completo, número SUS e 
código de barras); 
3. Todos os pré-impressos, desenhos de fundo e microletras deverão ser confeccionados 
em ofset de alta qualidade. 
4. O arquivo matriz, contendo a arte final do Cartão Nacional de Saúde em todas as suas 
formas (total, parciais, com ou sem personalização, anverso, reverso, etc.) deve ser de 
propriedade exclusiva do Ministério da Saúde, podendo ter sua guarda delegada aórgão 
subordinado, e somente deverá ser fornecido às empresas após o devido processo licitatório 
e mediante termo de compromisso de responsabilidade. 
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CAPÍTULO II 

LAYOUT DO CARTÃO 
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ANEXO 2 
MINUTA DE PORTARIA PACTUADA NA CIT   

(PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE) 
 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
PORTARIA Nº ...... , DE ...... DE 2010 

 
Regulamenta o uso de padrões de 
interoperabilidade para a troca de informações 
entre os sistemas de informação em saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS), nos níveis 
Municipal, Estadual e Federal, sejam públicos e 
privados e de saúde suplementar. 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e  
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes; 
Considerando a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional 
de arquivos públicos e privados; 
Considerando a Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto 
pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido 
Pacto; 
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.466, de 14 de Outubro de 2009, que institui o Comitê 
de Informação e Informática em Saúde (CIINFO/MS), no âmbito 
do Ministério da Saúde e demais órgãos diretamente a ele vinculados, cuja atribuição é 
emitir deliberações, normas e padrões técnicos de interoperabilidade e intercâmbio de 
informações em conformidade com a política de informação e informática em saúde; 
Considerando a necessidade de adotar medidas no campo da saúde que objetivem a 
melhoria e a modernização do seu sistema de gerenciamento de informações e dos 
preceitos da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), em 
conformidade com o art. 47 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990; e deliberações das 
11ª, 12ª e 13ª Conferências Nacionais de Saúde; 
Considerando a racionalização e a interoperabilidade tecnológica dos serviços nos 
diferentes níveis da Federação para permitir o intercâmbio das informações e a agilização 
dos procedimentos; 
Considerando que um efetivo e eficiente sistema de registro das ações e eventos de saúde 
contribui para o gerenciamento do SUS, garantindo ao cidadão o registro dos dados 
relativos à atenção à saúde, num sistema informatizado; 
Considerando a necessidade de inovação e fortalecimento do sistema de informação e 
informática em saúde e do processo de consolidação da implantação do Cartão Nacional de 
Saúde (CNS); 
Considerando que um efetivo e eficiente sistema de registro de atendimento em saúde 
contribui para a organização de uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada e para a 
gestão do SUS; e  
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Considerando a necessidade de garantir ao cidadão o registro dos dados relativos à atenção 
à saúde, resolve: 
 
Art. 1º Regulamentar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o uso de padrões para 
informática em saúde a serem utilizados no intercâmbio de informações referentes à saúde 
dos cidadãos entre os sistemas de informação em saúde do país, públicos ou privados. 
§ 1º A definição desses padrões de interoperabilidade de informática em saúde tem como 
objetivos: 
I - desenvolver semântica comum e padronização de formatos e esquemas de codificação 
dos dados de forma a agilizar o acesso a informações relevantes, fidedignas e oportunas 
sobre o usuário dos serviços de saúde; 
II - permitir o compartilhamento de informações em saúde e a cooperação de todos os 
profissionais, estabelecimentos de saúde e demais envolvidos na atenção à saúde prestada 
ao usuário do SUS, em meio seguro e com respeito ao direito de privacidade; 
III - contribuir para melhorar a qualidade e eficiência do Sistema Único de Saúde e a saúde 
da população em geral. 
§ 2º Os padrões devem permitir interoperabilidade funcional, sintática e semântica entre os 
diversos sistemas de informações em saúde, existentes e futuros, nos níveis Municipal, 
Estadual e Federal e entre os agentes públicos e privados e de saúde suplementar; 
§ 3º Os padrões servem como base para a definição de uma arquitetura nacional, 
independente de tecnologia, para orientar o desenvolvimento de sistemas de informação em 
saúde, possibilitando o intercâmbio de informação entre os níveis Municipal, Estadual e 
Federal e entre todos os agentes públicos e privados e de saúde suplementar. 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 2º Os padrões de interoperabilidade têm como objetivos: 
I - estruturar as informações referentes a identificação do usuário do SUS, o profissional e o 
estabelecimento de saúde responsáveis pela realização do atendimento; 
II - estruturar as informações referentes aos atendimentos prestados aos usuários do SUS 
visando a implementação de um Registro Eletrônico de Saúde (RES) nacional e longitudinal; 
III - uniformizar o conteúdo semântico da informação em saúde para assegurar a 
interoperabilidade semântica sobre a assistência prestada ao usuário quando no intercâmbio 
de informação; 
IV - definir o conjunto de mensagens e serviços a serem utilizados na comunicação entre os 
sistemas de informação em saúde; 
V - estabelecer os formatos de comunicação homem-máquina para todos os usuários das 
informações trocadas e disponibilizadas; e 
VI - permitir o acesso seguro do usuário do SUS às suas informações, com garantia da 
preservação do sigilo e confidencialidade das informações relativas à saúde do usuário do 
SUS. 
Art. 3º A definição dos padrões de interoperabilidade dos sistemas de informação em saúde, 
nos níveis Municipal, Estadual e Federal, será pactuada na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT). 
§ 1º Será estabelecido um conjunto de especificações técnicas e padrões de Conteúdo e 
Estrutura, Conteúdo Semântico, Comunicação, Segurança e Privacidade, a serem utilizados 
na troca de informação sobre eventos de saúde dos usuários do SUS, pelos sistemas de 
saúde locais, regionais e nacionais, públicos e privados; 
§ 2º Os Estados e Municípios que decidirem pela não utilização dos padrões e necessitem 
trocar informações com os sistemas do Ministério da Saúde, o farão através da 
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exportação/importação de arquivos formatados em padrão eXtensible Markup Language 
(XML); 
§ 3º Cabe ao Ministério da Saúde, por meio do Departamento Nacional de Informática do 
SUS (DATASUS), definir o padrão de importação e exportação de arquivos baseado na 
tecnologia XML. 
 
CAPÍTULO II 
DA DEFINIÇÃO E ADOÇÃO DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE DE 
INFORMAÇÕES DE SAÚDE 
Art. 4º Os padrões de interoperabilidade são o conjunto mínimo de premissas, políticas e 
especificações técnicas que normatizam e regulamentam o intercâmbio de informações 
entre os sistemas de saúde Municipais, Estaduais e Federais, estabelecendo condições de 
interação com os demais poderes e esferas do governo e com a sociedade em geral. 
Art. 5° Os padrões de interoperabilidade de informações de sistemas de saúde constarão do 
Catálogo de Padrões de Interoperabilidade de Sistemas de Informação em Saúde 
(CaPISIS), publicado pelo DATASUS/MS, disponível para a sociedade em geral. 
§ 1º O CaPISIS é constituído de especificações e padrões em uso, aprovados pelo 
CIINFO/MS e pactuados na CIT; 
§ 2° o CaPISIS conterá links para as organizações que produziram os padrões adotados; 
§ 3º o CaPISIS será atualizado regularmente, de acordo com o processo de trabalho do 
CIINFO/MS e todas as alterações serão enumeradas em versões acordadas após 
negociações em tripartite; 
§ 4º Fica estabelecida a versão 1.0 do CaPISIS, conforme Anexo desta Portaria. 
§ 5º Os padrões publicados no CaPISIS conterão um conjunto de metadados que seguirão o 
formato definido pelo Padrão de Metadados do Governo Eletrônico Brasileiro (E-PMG). 
Art. 6° Serão adotados, preferencialmente, padrões abertos, sem custo de royalties. 
Parágrafo único. Quando não houver possibilidade técnica ou disponibilidade no mercado 
para adoção de padrões abertos o CaPISIS adotará os padrões apropriados às finalidades 
previstas, levando em consideração os benefícios a seus usuários. 
Art. 7º O processo de definição e adoção de padrões deve estar alinhado com o Guia de 
Boas Práticas e Regulamentação Técnica, definido pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), e elaborado pelo Comitê Brasileiro de 
Regulamentação (CBR), órgão assessor do Conmetro. 
 
CAPÍTULO III 
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO USO DOS PADRÕES 
Art. 8º O planejamento e acompanhamento da adoção dos padrões serão coordenados pelo 
Grupo de Trabalho de Informação e Informática (GTISS) da Câmara Técnica da CIT, que 
deverá: 
I - Definir os sistemas a serem padronizados, priorizando inicialmente os sistemas de base 
nacional vinculados à atenção primária à saúde;  
II - Estabelecer mensagens a serem trocadas com definição de sintaxe e semântica. 
Parágrafo único: O GTIIS poderá solicitar, quando necessário, o apoio de organizações 
nacionais e internacionais desenvolvedoras de padrões ou de notória especialização na 
área. 
Art. 9º Para fomentar a utilização dos padrões de interoperabilidade, cabe ao Ministério da 
Saúde: 
I - Prover capacitação, qualificação e educação permanente dos profissionais envolvidos no 
uso e implementação dos padrões de interoperabilidade; 
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II - Garantir aos entes federados a disponibilização de todos os dados transmitidos 
referentes a sua abrangência territorial, consolidados ou em sua composição plena; 
III - Prover plataforma de interoperabilidade para troca de informações entre os sistemas do 
SUS. 
 
CAPÍTULO IV 
DO FINANCIAMENTO 
Art. 10 Os custos necessários para a utilização dos padrões estabelecidos, relacionados a 
subscrição, associação ou licenciamento serão de responsabilidade do Ministério da Saúde, 
sendo a liberação de uso estendida a Estados e Municípios. 
Art. 11 Os custos necessários à tradução de termos, nomenclaturas e vocabulários, bem 
como a inserção de novos que sejam imprescindíveis para atender às exigências do 
Sistema Único de Saúde serão de responsabilidade do Ministério da Saúde, sendo 
estendida sua utilização a Estados e Municípios. 
Art. 12 Os custos envolvidos com a manutenção do arcabouço dos padrões estabelecidos 
serão de responsabilidade do Ministério da Saúde. 
Art. 13 Os custos relacionados a adequação de sistemas de informação para uso das 
tecnologias de padrões para interoperabilidade serão de responsabilidade dos proprietários 
dos respectivos sistemas. 
§ 1º Os Estados e Municípios arcarão com todas as despesas para adequação de seus 
sistemas próprios; 
§ 2º O Ministério da Saúde arcará com as despesas para adequação de seus sistemas de 
informação. 
 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 14 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JOSÉ GOMES TEMPORÃO 
MINISTRO 
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ANEXO (da minuta de portaria) 
CATÁLOGO DE PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO EM SAÚDE 
Versão 1.0 

CAPÍTULO I 
CATÁLOGO DE SERVIÇOS 
1. Para a interoperabilidade entre os sistemas do SUS será utilizada a tecnologia Web 
Service, no padrão SOAP 1.1 (Simple Object Access Protocol) ou superior. 
2. Para a garantia de segurança e integridade de informações será adotado o padrão WS-
Security para encriptação e assinatura digital das informações. 
3. Para a publicação do catálogo de serviços será adotado o padrão UDDI (Universal 
Description, Discovery and Integration). 
4. Os Web Services são identificados por um URI (Uniform Resource Identifier), descritos e 
definidos usando XML (Extensible Markup Language). 
 
CAPÍTULO II 
CATÁLOGO DE PADRÃO DE DADOS 
5. Os padrões são definidos em nível lógico (negócios) e não físico de arquivamento de 
banco de dados. Estes padrões não documentam propriedades de exibição. Os sistemas 
legados podem ter suas respostas, para integração e interoperação, encapsuladas em 
padrões XML aderentes aos padrões do Catálogo, de forma que, mesmo sem obedecer 
internamente ao padrão catalogado, possam comunicar-se fazendo uso dele através de 
XML Schemas. 
5.1. Para o Registro Eletrônico em Saúde (RES) será utilizado o modelo OpenEHR (Open 
Eletronic Health Record), disponível no endereço eletrônico: 
http://www.openehr.org/home.html. 
5.2. Para a interoperabilidade de termos clínicos será utilizado o padrão SNOMEDCT 
(Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms), disponível no endereço 
eletrônico: http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/. 
5.3. Para a interoperabilidade com sistemas de saúde suplementar serão utilizados os 
padrões TISS (Troca de Informações em Saúde Suplementar). 
5.4. Para a definição da arquitetura do documento clínico será utilizado o padrão HL7 CDA 
(Healh Level 7 Clinical Document Architecture). 
5.5. Para o modelo de informação e especificações do RES será utilizado o conceito de 
localização do indivíduo em base de dados (PIX – Patient Identifier Cross- Referencing) e 
localização de registros (PDQ – Patients Demographics Query). 
5.6. Para a interoperabilidade de informações de exames de imagem será utilizado o padrão 
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). 
5.7. Para informações relativas a diagnósticos será utilizada a CID-10 (Classificação 
Internacional de Doenças). 
5.8. Para informações referentes ao motivo de atendimento para a Atenção Primária à 
Saúde será utilizada a classificação CIAP-2 (Classificação Internacional de Atenção 
Primária). 
5.9. Para informações referentes a procedimentos serão utilizados os padrões TUSS 
(Terminologia Unificada em Saúde Suplementar), CBHPM (Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos) e SIGTAP (Tabela de Procedimentos do SUS). 
5.10. Para a interoperabilidade de informações de exames laboratoriais será utilizado o 
padrão LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes). 
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5.11. Para a interoperabilidade de modelos de conhecimento, incluindo arquétipos, 
templates e metodologia de gestão, será utilizado o padrão ISO 13606-2 (Health Informatics 
Eletronic Health Record Communication – part 2 Archetype Interchange Specification). 
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ANEXO 3 
MINUTA DE PORTARIA SAS 

 

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE JUNHO DE 2011 

 

 

Dispõe acerca do preenchimento do número do 
Cartão Nacional de Saúde do usuário no 
registro dos procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares. 
 

 

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO À SAÚDE, no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso III do art. 14 do Decreto 7.336, de 19 de Outubro de 2010, e 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 

Considerando a Portaria nº 2.848/GM, de 06 de novembro de 2007, 
que consolida a estrutura organizacional e o detalhamento completo dos 
procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e 
Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS; 

Considerando a Portaria GM/MS nº 940, de 28 de abril de 2011, que 
dispõe sobre a regulamentação do Sistema Cartão Nacional de Saúde e 
considerando a importância da identificação unívoca dos usuários das ações e 
serviços de saúde por meio do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) nos 
Sistemas de Informações em Saúde; 

Considerando que as informações pessoais do usuário constam da 
base nacional de dados dos usuários das ações e serviços de saúde; 

Considerando a necessidade de adotar medidas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) que objetivem a melhoria e a modernização da gestão e do 
seu sistema de gerenciamento de informações; 

Considerando a importância da identificação dos usuários das ações e 
serviços de saúde para os sistemas de referência e contra-referência municipais, 
estaduais, regionais, interestaduais e do Distrito Federal, com a finalidade de 
garantir a integralidade da atenção à saúde e de organizar o sistema de referência e 
contra-referência das ações e dos serviços de saúde; 

Considerando a necessidade de aprimorar os mecanismos de controle 
da Gestão e dos Sistemas de Informação referentes aos registros da assistência 
prestada aos usuários na rede pública, complementar do SUS e suplementar; e 

Considerando a necessidade da expansão de identificação dos 
usuários das ações e serviços de saúde, resolve: 
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Art. 1º O preenchimento do número do Cartão Nacional de Saúde – 
CNS do usuário será obrigatório para o registro dos procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares, SUS e Não SUS, nos sistemas de informação do Ministério da Saúde 
de acordo com as seguintes definições: 

Instrumento de 
Registro 

Caráter de Atendimento Competência 
de  
Apresentação 

AIH Principal 01 - Eletivo Dezembro/2011 

APAC Principal Todos Dezembro/2011 

BPA-I Todos Janeiro/2012 

SISREG Todos Janeiro/2012 

Módulo Autorizador Todos Janeiro/2012 

AIH Principal 02 - Urgência 

03 - Acidente no local de trabalho ou a serviço da 
empresa 

04 - Acidente no trajeto para o trabalho 

05 - Outros tipo de acidente de transito 

06 - Outros tipos de lesões e envenenamentos 

fevereiro/2012 

CIHA  -  Março/2012 

 

Parágrafo único: Será facultativo o preenchimento do CNS para o 
registro das internações e dos atendimentos ambulatoriais autorizados por meio de 
Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade – APAC, com o Caráter de 
Atendimento 02, 03, 04, 05 e 06 que tiverem os Motivo de Saída: 4.1 - Com 
declaração de óbito fornecida pelo médico assistente; 4.2 - Com declaração de Óbito 
fornecida pelo Instituto Médico Legal – IML; e 4.3 - Com declaração de Óbito 
fornecida pelo Serviço de Verificação de Óbito - SVO. 

 Art. 2º O usuário das ações e serviços de saúde, ainda não cadastrado 
no Sistema Cartão Nacional de Saúde deverá ter seu cadastro efetuado no momento 
da autorização do procedimento ambulatorial ou de internação hospitalar, no local 
designado pelo gestor, por meio do aplicativo de cadastro no link:  
http://cadweb.datasus.gov.br/; 

Parágrafo Único: Caso o usuário, no ato da autorização do 
procedimento, não disponha do CNS para apresentação, o gestor local, deverá 
consultar se existe o registro do usuário na Base Nacional de Dados dos Usuários 
das Ações e Serviços de Saúde no aplicativo de cadastro citado no caput; 
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Art. 3º Os estabelecimentos de saúde deverão solicitar, no ato da 
admissão do paciente, o número do CNS conforme cronograma do Art. 1º. 

Parágrafo Único: Caso o usuário ainda não tenha o número do CNS ou 
não disponha da informação no momento, o estabelecimento de saúde com registro 
no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES tem acesso ao 
aplicativo de cadastro do usuário na Base Nacional de Dados dos Usuários das 
Ações e Serviços de Saúde, para consulta e/ou inclusão, por meio do link: 
http://cadweb.datasus.gov.br/;  

Art. 4º É obrigatória a inclusão do número do Cartão Nacional de 
Saúde do profissional solicitante, executante e/ou autorizador, nos sistemas de 
informação, em substituição ao CPF para os procedimentos abaixo: 

I - Autorizações de Internação Hospitalares – AIH; 

II - Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais – APAC; e 

III - Boletim de Produção Ambulatorial Individualizada – BPA-I. 

Art. 5º Definir que a Secretaria de Atenção a Saúde – SAS e o 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS tomarão as 
medidas necessários ao cumprimento do disposto nesta Portaria, respeitando os 
prazos definidos.  

Art. 6º. O endereço eletrônico e telefone para contato, deverão fazer 
parte do registro do usuário na Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e 
Serviços de Saúde do Sistema Cartão Nacional de Saúde; 

Art. 7.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR 
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ANEXO 4 
MINUTA DE PORTARIA CONJUNTA SGEP / SVS 

PORTARIA CONJUNTA  Nº      ,      DE          DE                     MAIO DE 2011  

Estabelece regras para a integração de sistemas 
de informação da Secretaria de Vigilância à Saúde 
com o Sistema Cartão Nacional de Saúde 

O Secretário de Gestão Estratégica e Participativa e o Secretário de Vigilância 
em Saúde, no uso das atribuições que lhes confere o Art. 38, do Decreto nº. 5.974, 
de 29 de novembro de 2006 e, 
  Considerando a Portaria GM/MS nº. 940, de 28 de  abril    de 2011,  que 
dispõe sobre a Regulamentação do Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema 
Cartão); 

Considerando a necessidade de adotar medidas no campo da saúde que 
objetivem a melhoria e a modernização da gestão e do seu sistema de 
gerenciamento de informações; 
  Considerando a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes;  

Considerando que o uso sistemático, de forma descentralizada do Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC, e o Sistema de informações sobre 
Mortalidade – SIM, contribui para a democratização da informação, permitindo que 
todos os profissionais de saúde tenham acesso à informação e as tornem 
disponíveis para a comunidade; 

Considerando que o SIM adota o numero do cadastro do usuário do SUS em 
seus modelos de documento base para a captação de óbitos, como identificador do 
falecido; 

Considerando que o SINASC adota faixas numéricas do Número de 
Identificação Social – NIS, gerenciado pela Caixa Econômica Federal  como numero 
da Declaração de Nascido vivo, e o numero do cadastro do usuário do SUS como 
identificador da mãe  do recém nascido em seus modelos de documento base para 
captação de nascidos vivos; 

Considerando que o Sistema Cartão Nacional de Saúde, fornece a base nacional de 
dados dos usuários das ações e serviços de saúde a ser utilizada pelos demais sistemas de 
informação  no território nacional, resolve: 

Art. 1º Estabelecer que a declaração de Nascidos Vivos – DN é considerada 
como documento válido para os procedimentos de cadastramento de usuário no 
Sistema Cartão Nacional de Saúde; 

§ 1º os registros inseridos no SINASC, serão utilizados para o cadastramento 
dos nascidos vivos na Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e Serviços 
de Saúde do Sistema Cartão Nacional de Saúde; 

§ 2º rotinas de interoperabilidade serão desenvolvidas para assegurar esta 
modalidade de entrada na Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e 
Serviços de Saúde do Sistema Cartão Nacional de Saúde; 

Art 2º. Estabelecer que Declaração de Óbitos – DO é considerada como 
documento válido para os procedimentos de inativação do registro do usuário na 
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Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde do Sistema 
Cartão Nacional de Saúde; 

§1º. Os registros inseridos no SIM serão aproveitados para os procedimentos 
de inativação do registro dos usuários na Base Nacional de Dados dos Usuários das 
Ações e Serviços de Saúde do Sistema Cartão nacional de Saúde. 

§2º O DATASUS desenvolverá as rotinas de interoperabilidade para assegurar 
a conferência, validação e inativação do registro do usuário na Base Nacional de 
Dados dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde do Sistema Cartão Nacional de 
Saúde; 

Art. 3º. Determinar que a Ficha Individual de Notificação do Sistema de 
Informações de Agravos de Notificação – SINAN, a Ficha de Registro do Vacinado 
do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações – SIPNI e demais 
formulários de sistemas de informação que contemplem a identificação do usuário, 
contenham campos específicos para registro do número do Cartão Nacional de 
Saúde.  
 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
JARBAS BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
Secretario de Vigilância em Saúde 
 
LUIS ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE 
Secretario de Gestão Estratégica e Participativa 
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