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NOTA TÉCNICA 

 

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído 

pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação 

da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias 

da Política Nacional de Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB). 

O SISAB integra a estratégia do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) 

denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que propõe o incremento da gestão da 

informação, a automação dos processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria 

dos processos de trabalho. 

Além do SISAB, temos os sistemas e-SUS AB para captar os dados, que é 

composto por dois sistemas de software que instrumentalizam a coleta dos dados que serão 

inseridos no SISAB. São eles: 

1) Coleta de Dados Simplificado (CDS); 

2) Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e 

3) Aplicativos (App) para dispositivos móveis, atualmente disponível: app AD 

(Atenção Domiciliar). 
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Nesse sentido, os sistemas e-SUS AB foram desenvolvidos para atender os 

processos de trabalho da Atenção Básica para a gestão do cuidado em saúde, podendo ser 

utilizado por profissionais de todas as equipes de AB, pelas equipes dos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (Nasf), do Consultório na Rua (CnR), de Atenção à Saúde Prisional e da 

Atenção Domiciliar (AD), além dos profissionais que realizam ações no âmbito de programas 

como o Saúde na Escola (PSE) e a Academia da Saúde. 

Com o SISAB, será possível obter informações da situação sanitária e de saúde da 

população do território por meio de relatórios de saúde, bem como de relatórios de indicadores 

de saúde por estado, município, região de saúde e equipe. 

A presente nota técnica tem o objetivo de apresentar os relatórios disponíveis na 

plataforma do Sistema em Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) a fim de 

subsidiar os gestores de saúde na gestão da informação para a tomada de decisão.  
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Origem dos dados 

Os dados disponíveis neste relatório são oriundos dos sistemas da estratégia e-

SUS AB: Coleta de Dados Simplificada (CDS) ou Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). 

Esses dados registrados nesses sistemas são gerados a partir do trabalho de todos os 

profissionais da Atenção Básica – equipes da Estratégia Saúde da Família, dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (Nasf), do Consultório na Rua (ECR), de Atenção à Saúde Prisional 

(EABp) e de Atenção Domiciliar (AD), além dos profissionais que realizam ações no âmbito de 

programas como o Saúde na Escola (PSE) e a Academia da Saúde. 

 

Validação dos dados 

Os dados registrados nos sistemas da estratégia e-SUS AB são enviados à base 

federal do Sisab, onde são submetidos a um processo de validação antes de serem colocados à 

disposição nos relatórios de envio e de saúde. As validações realizadas são as seguintes: 

1. Duplicidade do registro enviado: o registro recebido é processado e o sistema verifica se 

há duplicidade de dado. Havendo duplicidade, o dado é marcado como duplicado e não 

é contabilizado. 

2. Data do atendimento: o dado precisa atender às três regras abaixo para ser contabilizado 

normalmente. A data da produção (atendimentos individuais, procedimentos, atividades 

coletivas etc.) deverá atender aos seguintes critérios: 

a. Ser posterior a abril/2013, quando a primeira versão dos sistemas da estratégia e-

SUS AB foi disponibilizada; 

b. Ser anterior à data de envio;  

c. Não ser anterior a 12 meses em relação à data de envio. 

3. Validação das informações de profissionais, equipes e estabelecimentos: o sistema 

verifica se o número do estabelecimento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos em 

Saúde (SCNES), o número do Identificador Nacional de Equipes (INE), o número do 

Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o Código Brasileiro de Ocupações (CBO) do 

profissional estão válidos, considerando os dados disponíveis na base do Sistema do 

CNES referente à competência da produção e se existe vínculo único entre eles. Esta 

validação ocorre de acordo com a data de processamento da base do CNES, conforme o 

cronograma disponibilizado em <http://cnes.datasus.gov.br/pages/acesso-

rapido/cronograma.jsp>. 

Devido a esse processo de validação, os dados de relatórios emitidos por meio do 

sistema PEC podem ser diferentes daqueles apresentados nos relatórios gerados por meio do 

Sisab. 
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1. Relatório de Processamento 

 

Descrição das variáveis disponíveis 

 

Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, 

estado, macrorregião ou Brasil. 

 

Período ou data específica: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada 

uma iniciada no primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. 

Estão disponíveis competências a partir de abril de 2013. Essa opção também permite 

selecionar uma data especial para consultar as fichas processadas em um dia específico na 

competência.  

 

 

Quantidade de fichas: 

 

 Total recebidas: total de fichas recebidas na base federal referentes à data e ao município 

selecionados. 

 Aguardando processamento: quantitativo de fichas que foram recebidas na base federal, 

mas ainda não foram processadas. O processamento e a validação das fichas recebidas 

na base federal ocorrem uma vez por semana.   

 Processadas com sucesso: quantitativo de fichas que foram processadas com sucesso. 

 Processadas com erro: quantitativo de fichas que foram processadas com erro e cujos 

registros não serão considerados pelo Sisab. O motivo de erro pode estar relacionado à 

falha de leitura do sistema Thrift.  

 

 

2. Relatório de Validação - Fichas Validadas 

 

Descrição das variáveis disponíveis 

 

Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, 

estado, macrorregião ou Brasil. 

 

Período ou data específica: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada 

uma iniciada no primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. 

Estão disponíveis competências a partir de abril de 2013. Essa opção também permite 

selecionar uma data específica dentro da competência.   

 

Quantidade de fichas: 

 Validadas: total de fichas que passaram pelo processo de validação. 

 Válidas: quantitativo de fichas que passaram pelo processo de validação e foram 

consideradas válidas. Estas serão consideradas e disponibilizadas pelo Sisab. 

 Inválidas: quantitativo de fichas que passaram pelo processo de validação e foram 

consideradas inválidas. Estas não serão consideradas pelo Sisab. 

 Duplicadas: quantitativo de fichas inválidas por terem sido recebidas em duplicidade. 

 Data inválida: quantitativo de fichas inválidas por apresentarem data de atendimento 

anterior a 12 meses da data de envio ou data de atendimento posterior à data de envio. 
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 CNES inválido: quantitativo de fichas inválidas por apresentarem divergências com os 

dados do SCNES no período consultado. As divergências podem ser verificadas nas 

seguintes variáveis das fichas: número do estabelecimento no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos em Saúde (CNES); número do Identificador Nacional de Equipes 

(INE); número do Cartão Nacional de Saúde (CNS); e Código Brasileiro de Ocupações 

(CBO) do profissional. 

 

 

3. Relatório de Validação - Fichas Válidas 

 

Descrição das variáveis disponíveis 

 

 

Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, 

estado, macrorregião ou Brasil. 

 

Período ou data específica: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada 

uma iniciada no primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. 

Estão disponíveis competências a partir de abril de 2013. 

 

 

Quantidade de fichas: 

 

 Total: quantidades de fichas enviadas que foram consideradas válidas junto à base 

federal. 

 CNES, INE e CNS válidos (validação 1): quantitativo de fichas em que o CNES, INE e 

CNS do profissional informados pelo município estão válidos na competência do 

atendimento junto à base do SCNES. 

 CNES e CNS válidos (validação 2): quantitativo de fichas em que o CNES e o CNS do 

profissional informados pelo município estão válidos na competência do atendimento 

junto à base do SCNES, mas o INE é inexistente ou está inválido. A produção é 

considerada para o estabelecimento e para o profissional informados, mas sem 

vinculação a qualquer equipe. Para corrigir a inconsistência, é preciso: (1) verificar a 

existência de equipes vinculadas ao CNES indicado; e (2) atualizar o arquivo xml na 

aplicação do e-SUS AB que está sendo utilizada para digitar a produção. 

 CNES e INE válidos (validação 3): quantitativo de fichas em que o CNES e o INE 

informados pelo município estão válidos na competência do atendimento junto à base do 

SCNES, mas o CNS do profissional está inválido. A produção é considerada para o 

estabelecimento e para a equipe informados, mas sem vinculação a qualquer 

profissional. Para corrigir a inconsistência, é preciso: (1) atualizar os dados dos 

profissionais lotados no CNES indicado na base do SCNES; e (2) atualizar o arquivo 

xml na aplicação do e-SUS AB que está sendo utilizada para digitar a produção. 

 CNES válido (validação 4): quantitativo de fichas em que o CNES informado pelo 

município está válido na competência do atendimento junto à base do SCNES, mas o 

INE é inexistente ou está inválido e o CNS do profissional está inválido. A produção é 
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considerada para o estabelecimento informado, mas sem vinculação a qualquer equipe 

ou profissional. Para corrigir a inconsistência, é preciso: (1) verificar a existência de 

equipes vinculadas ao CNES informado; (2) atualizar os dados dos profissionais lotados 

no CNES indicado na base do SCNES; e (3) atualizar o arquivo xml na aplicação do e-

SUS AB que está sendo utilizada para digitar a produção. 

 CNES e CNS válidos e prof. em uma equipe (validação 5): quantitativo de fichas em 

que o CNES e o CNS do profissional informados pelo município estão válidos e o CNS 

do profissional informado pelo município está vinculado a somente um INE na 

competência do atendimento. A produção é considerada para o estabelecimento e 

profissional informados, e para a equipe à qual o profissional está vinculado. Para 

corrigir a inconsistência, é preciso atualizar o arquivo xml na aplicação do e-SUS AB 

que está sendo utilizada para digitar a produção. 

 CNS válido e prof. em uma UBS e uma equipe (validação 6): quantitativo de fichas em 

que o CNES e o INE informados pelo município estão inválidos na competência do 

atendimento junto à base do SCNES, mas o CNS do profissional está vinculado a 

somente um CNES e um INE. A produção é considerada para o profissional informado, 

e para o estabelecimento e equipe aos quais o profissional está vinculado. Para corrigir a 

inconsistência, é preciso atualizar o arquivo xml na aplicação do e-SUS AB que está 

sendo utilizada para digitar a produção. 

 CNS válido e prof. em uma UBS (validação 7): quantitativo de fichas em que o CNES e 

o INE informados pelo município estão inválidos na competência do atendimento junto 

à base do SCNES, mas o CNS do profissional está vinculado a somente um CNES. A 

produção é considerada para o profissional informado, e para o estabelecimento e a 

equipe aos quais o profissional está vinculado. Para corrigir a inconsistência, é preciso: 

(1) verificar a existência de equipes vinculadas ao CNES; e (2) atualizar o arquivo xml 

na aplicação do e-SUS AB que está sendo utilizada para digitar a produção. 

 

4. Relatório de Envio -  Tipo de equipe  

 

Descrição das variáveis disponíveis 

 

Tipo de equipe – conforme cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (SCNES): 

 Equipe de Saúde da Família (eSF): equipe da Estratégia Saúde da Família, formada por 

médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde, podendo haver uma equipe de Saúde Bucal vinculada, formada por cirurgião-

dentista, auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dental. Corresponde aos 

códigos 01 a 03, 12 a 15 e 24 a 39 no SCNES. 

 Equipe de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): equipe da Estratégia Saúde da 

Família, formada por enfermeiro e agentes comunitários de saúde, podendo haver uma 

equipe de Saúde Bucal vinculada, formada por cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 

dentário e técnico em higiene dental.  Corresponde aos códigos 04, 10 e 11 no SCNES. 

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf): equipe multiprofissional que atua de 

maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e de 

outras equipes de Atenção Básica. Corresponde aos códigos 06, 07 e 45 no SCNES. 
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 Equipe de Atenção Básica: equipe da Atenção Básica tradicional parametrizada para 

adesão ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), conforme Portaria 

nº 576, de 19 de setembro de 2011. Corresponde aos códigos 16 a 21 no SNCES. 

 Equipe de Consultório na Rua (ECR): equipe multiprofissional voltada para a atenção 

integral à saúde da população de rua. Corresponde aos códigos 40 a 42 no SCNES. 

 Equipe de Saúde Bucal: equipe formada por cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 

dentário e técnico em higiene dental, podendo estar vinculada a uma eSF ou a uma 

EACS. Corresponde aos códigos 02, 03, 10, 11, 13, 15, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 

37, 38, 39, 43 e 44. Para esse tipo de equipe será considerado apenas o envio de 

produção de ficha de atendimento odontológico individual.  

 Equipe de Atenção Domiciliar (AD): equipe que atende usuários que possuam 

problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma 

unidade de saúde, com necessidade de maior frequência de cuidado, de recursos de 

saúde e de acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de diferentes serviços da 

Rede de Atenção à Saúde. Corresponde aos códigos 22, 23 e 46 no SCNES. 

 Equipe de Atenção Básica Prisional (EABp): equipe multiprofissional voltada para a 

atenção integral à saúde a pessoas privadas de liberdade no Sistema Prisional. 

Corresponde aos códigos 49 a 54 no SCNES. 

 

 

Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, 

estado, macrorregião ou Brasil. 

 

Período: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada uma iniciada no 

primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. Estão 

disponíveis competências a partir de abril de 2013. 

 

Quantidade de equipes: 

 

 Total: quantidade de equipes ativas no SCNES no período e na unidade geográfica 

selecionados. 

 Enviaram: quantidade de equipes que enviaram informações de produção no período e 

na unidade geográfica indicados. 

 Não enviaram: quantidade de equipes que não enviaram informações de produção no 

período e na unidade geográfica indicados. 

 % enviaram: percentual de equipes que enviaram informações de produção em relação 

ao total de equipes no período e na unidade geográfica indicados. 

 % não enviaram: percentual de equipes que não enviaram informações de produção em 

relação ao total de equipes no período e na unidade geográfica indicados. 

 

5. Relatório de Envio – produção enviada 

 

Descrição das variáveis disponíveis 

 

Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, 

estado, macrorregião ou Brasil. 
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Período: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada uma iniciada no 

primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. Estão 

disponíveis competências a partir de abril de 2013. 

 

Quantidade de fichas: 

 Total: quantidade total de fichas CDS e de registros PEC enviados, referentes ao período 

e à unidade geográfica indicados. 

 Cad. Ind.: quantidade de fichas de Cadastro Individual enviadas, referentes ao período e 

à unidade geográfica indicados. 

 Cad. Dom.: quantidade de fichas de Cadastro Domiciliar enviadas, referentes ao período 

e à unidade geográfica indicados. 

 Atend. Ind.: quantidade de fichas CDS e de registros PEC de Atendimento Individual 

enviados, referentes ao período e à unidade geográfica indicados. 

 Atend. Odonto.: quantidade de fichas CDS e de registros PEC de Atendimento 

Individual Odontológico enviados, referentes ao período e à unidade geográfica 

indicados. 

 Atv. Colet.: quantidade de fichas de Atividade Coletiva enviadas, referentes ao período 

e à unidade geográfica indicados. 

 Proced.: quantidade de fichas CDS e de registros PEC de Procedimentos enviados, 

referentes ao período e à unidade geográfica indicados. 

 Vst. Dom.: quantidade de fichas de Visita Domiciliar enviadas, referentes ao período e à 

unidade geográfica indicados. 

 AD.: quantidade de fichas CDS e de registros no PEC de Atendimento Domiciliar 

enviados, referentes ao período e à unidade geográfica indicados. 

 Aval. Eleg.: quantidade de fichas e registros no PEC de Avaliação de Elegibilidade e 

Admissão enviados, referentes ao período e à unidade geográfica indicados. 

 Cons. Alim.: quantidade de formulários de Marcadores de Consumo Alimentar 

enviados, referentes ao período e à unidade geográfica indicados. 

 

 

6. Relatório de Envio – Aplicação utilizada na UBS 

Descrição das variáveis disponíveis 

 

Período: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada uma iniciada no 

primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. Estão 

disponíveis competências a partir de abril de 2013. 

 

Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, 

estado, macrorregião ou Brasil. 

 

Quantidade de fichas: 

 Total: quantidade total de fichas enviadas, processadas e validadas no período e na 

unidade geográfica indicados. 

 CDS off-line: quantidade de fichas digitadas em uma aplicação off-line de Coleta de 

Dados Simplificada e enviadas, referentes ao período e à unidade geográfica indicados. 
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 CDS on-line: quantidade de fichas digitadas no módulo de Coleta de Dados 

Simplificada em uma aplicação on-line de Prontuário Eletrônico do Cidadão e enviadas, 

referentes ao período e à unidade geográfica indicados. 

 PEC: quantidade de registros realizados no módulo de Atendimentos em uma aplicação 

on-line de Prontuário Eletrônico do Cidadão e enviados, referentes ao período e à 

unidade geográfica indicados. 

 Sistema próprio: quantidade de fichas digitadas em um sistema de prontuário eletrônico 

próprio e enviadas via Thrift, referentes ao período e à unidade geográfica indicados. 

 Anterior 1.3: quantidade de fichas digitadas e de registros enviados a partir de versões 

anteriores à 1.3 do CDS e do PEC. 

 

7. Relatório de Saúde – Produção 

 

Descrição das variáveis dos filtros disponíveis 

 

Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, 

estado, macrorregião ou Brasil. 

 

Período: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada uma iniciada no 

primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. Estão 

disponíveis competências a partir de abril de 2013. 

 

Tipo de equipe – conforme cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (SCNES): 

 Equipe de Saúde da Família (eSF): equipe da Estratégia Saúde da Família, formada por 

médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde, podendo haver uma equipe de Saúde Bucal vinculada, formada por cirurgião-

dentista, auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dental. Corresponde aos 

códigos 01 a 03, 12 a 15 e 24 a 39 no SCNES. 

 Equipe de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): equipe da Estratégia Saúde da 

Família, formada por enfermeiro e agentes comunitários de saúde, podendo haver uma 

equipe de Saúde Bucal vinculada, formada por cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 

dentário e técnico em higiene dental.  Corresponde aos códigos 04, 10 e 11 no SCNES. 

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf): equipe multiprofissional que atua de 

maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e de 

outras equipes de Atenção Básica. Corresponde aos códigos 06, 07 e 45 no SCNES. 

 Equipe de Atenção Básica: equipe da Atenção Básica tradicional parametrizada para 

adesão ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), conforme Portaria 

nº 576, de 19 de setembro de 2011. Corresponde aos códigos 16 a 21 no SNCES. 

 Equipe de Consultório na Rua (ECR): equipe multiprofissional voltada para a atenção 

integral à saúde da população de rua. Corresponde aos códigos 40 a 42 no SCNES. 

 Equipe de Saúde Bucal: equipe formada por cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 

dentário e técnico em higiene dental, podendo estar vinculada a uma eSF ou a uma 

EACS. Corresponde aos códigos 02, 03, 10, 11, 13, 15, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 

37, 38, 39, 43 e 44. Para esse tipo de equipe será considerado apenas o envio de 

produção de ficha de atendimento odontológico individual.  
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 Equipe de Atenção Básica Prisional (EABp): equipe multiprofissional voltada para a 

atenção integral à saúde a pessoas privadas de liberdade no Sistema Prisional. 

Corresponde aos códigos 05, 49 a 54 no SCNES. 

 UBS Tradicional: estabelecimentos de Atenção Básica, que possua profissionais não 

vinculados às equipes de saúde. Corresponde aos códigos de estabelecimentos 01 – 

Posto de Saúde; 02 – Centro de Saúde / Unidade Básica; 32 – Unidade Móvel Fluvial; 

40 – Unidade Móvel Terrestre; 74 – Polo Academia da Saúde. 

 

Categoria profissional: conjunto de profissionais, agrupados conforme Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO), responsáveis pela execução da produção registrada: 

 Agente comunitário de saúde: 515105. 

 Agente de combate a endemias: 5151F1, 515140. 

 Agente de saúde: 352210, 515120, 515125, 515130. 

 Assistente Social: 251605. 

 Cirurgião dentista: 223204, 223208, 223212, 223216, 223220, 223224, 223228, 223232, 

223236, 223240, 223244, 223248, 223252, 223256, 223260, 223264, 223268, 223272, 

223276, 223280, 223284, 223288, 223293. 

 Educador social: 515305. 

 Enfermeiro: 223505, 223510, 223515, 223520, 223525, 223530, 223535, 223540, 

223545, 223550, 223555, 223560, 223565, 223570, 2235C3. 

 Farmacêutico: 223405, 223410, 223415, 223420, 223425, 223430, 223435, 223440, 

223445. 

 Fisioterapeuta: 223605, 223625, 223630, 223635, 223640, 223645, 223650, 223655, 

223660. 

 Fonoaudiólogo: 223810, 223815, 223820, 223825, 223830, 223835, 223840, 223845. 

 Médico: 223119, 223150, 225103, 225105, 225106, 225109, 225110, 225112, 225115, 

225118, 225120, 225121, 225122, 225124, 225125, 225127, 225130, 225133, 225135, 

225136, 225139, 225140, 225142, 225145, 225148, 225150, 225151, 225155, 225160, 

225165, 225170, 225175, 225180, 225185, 225190, 225195, 225203, 225210, 225215, 

225220, 225225, 225230, 225235, 225240, 225245, 225250, 225255, 225260, 225265, 

225270, 225275, 225280, 225285, 225290, 225295, 225305, 225310, 225315, 225320, 

225325, 225330, 225335, 225340, 225345, 225350, 2231A1, 2231A2, 2231F8, 2231F9, 

2231G1. 

 Médico veterinário: 223305. 

 Nutricionista: 223710. 

 Outros profissionais de nível médio: 224125, 224130, 312210, 313505, 322105, 322115, 

322120, 322135, 322305, 322505, 322605, 324105, 324110, 324115, 324120, 324125, 

324205, 324210, 324215, 324220, 325105, 325110, 325115, 325205, 325210, 351605, 

515110, 515115, 515135, 515205, 515210, 515215, 515220, 515225, 515315, 515325, 

516220, 766420, 791110, 791115, 791130, 791140, 791155, 791160, 2236I1, 3135D1, 

3135D2, 5152A1. 

 Outros profissionais de nível superior: 201115, 203005, 203015, 203020, 203320, 

213150, 213155, 213165, 213170, 213205, 213210, 214915, 221105, 221205, 222205, 

223310, 223910, 223915, 224105, 224110, 224115, 224120, 226105, 226110, 226305, 

226310, 226315, 233125, 234415, 239205, 239210, 239215, 239220, 239225, 239415. 

 Profissional de educação física: 2241E1, 232120, 234410. 
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 Psicólogo: 239425, 251505, 251510, 251515, 251520, 251525, 251530, 251535, 

251540, 251545, 251550, 251555. 

 Sanitarista: 1312C1. 

 Técnico e auxiliar de enfermagem: 322205, 322210, 322215, 322220, 322225, 322230, 

322235, 322240, 322245, 322250. 

 Técnico e auxiliar de saúde bucal: 322405, 322410, 322415, 322420, 322425, 322430. 

 Terapeuta ocupacional: 223905. 

 

Características do Usuário 

Faixa etária: faixa etária do usuário, podendo selecionar de 0 a 6 meses, 7 a 12 meses, 1 a 4 

anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 

anos, 50 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 79 anos, 80 a 89 anos, ou 90 anos e mais. A 

categoria Inconsistente corresponde aos dados não informados ou que não estavam de acordo 

com a tabela de domínio do sistema. 

 

Sexo: sexo do usuário, podendo selecionar masculino, feminino e Inconsistente. A categoria 

Inconsistente corresponde aos dados não informados ou que não estavam de acordo com a 

tabela de domínio do sistema.  

 

Local / tipo de atendimento 

Local de atendimento: local onde foi realizada a produção, podendo ser 01 - UBS, 02 - Unidade 

móvel, 03 - Rua, 04 - Domicílio, 05 - Escola/creche, 06 - Outros, 07 - Polo Academia da Saúde, 

08 - Instituição/abrigo, 09 - Unidade prisional ou congêneres ou 10 - Unidade socioeducativa A 

categoria Inconsistente corresponde aos dados não informados ou que não estavam de acordo 

com a tabela de domínio do sistema. 

 

Tipo de atendimento: tipo de atendimento realizado, podendo ser Consulta agendada 

programada / cuidado continuado, Consulta agendada, Demanda espontânea - escuta inicial / 

orientação, Demanda espontânea - consulta no dia, ou Demanda espontânea - atendimento de 

urgência A categoria Inconsistente corresponde aos dados não informados ou que não estavam 

de acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

Dados do atendimento individual 

Aleitamento materno: indica a situação do aleitamento materno da criança, podendo ser 

exclusivo, predominante, complementado ou inexistente. A categoria Inconsistente corresponde 

aos dados que não estavam de acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

Ações do NASF / Polo da Academia da Saúde: indica a realização de ações específicas de 

equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) ou ainda de ações realizadas em polos 

da Academia da Saúde, podendo ser avaliação/diagnóstico, procedimentos clínicos/terapêuticos 

ou prescrição terapêutica. A categoria Inconsistente corresponde aos dados que não estavam de 

acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

Problema / condição avaliada: problema ou condição avaliada durante o atendimento 

individual. As categorias dessa variável estão de acordo como as condições apresentadas na 

ficha da aplicação CDS. A categoria Inconsistente corresponde aos dados não informados ou 

que não estavam de acordo com a tabela de domínio do sistema. 



13 
 

 

Vacinação em dia: indica se o usuário estava com o calendário vacinal em dia, ou se não há 

informação. A categoria Inconsistente corresponde aos dados que não estavam de acordo com a 

tabela de domínio do sistema. 

 

Conduta atendimento individual: indica o desfecho do atendimento individual. As categorias 

estão de acordo com a conduta da ficha da aplicação CDS. A categoria Inconsistente 

corresponde aos dados não informados ou que não estavam de acordo com a tabela de domínio 

do sistema. 

 

Dados do atendimento odontológico 

Tipo de consulta: tipo de consulta realizada durante o atendimento odontológico, podendo ser 

primeira consulta odontológica programada, consulta de retorno, ou consulta de manutenção. A 

categoria Inconsistente corresponde aos dados não informados ou que não estavam de acordo 

com a tabela de domínio do sistema.  

 

Vigilância em saúde bucal: condições de vigilância em saúde bucal observadas durante o 

atendimento odontológico. As categorias da variável estão de acordo com as categorias de 

vigilância em saúde bucal da ficha da aplicação CDS. A categoria Inconsistente corresponde 

aos dados não informados ou que não estavam de acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

Procedimento: indica os procedimentos odontológicos registrados. As categorias da variável 

estão de acordo com as categorias de procedimentos da ficha da aplicação CDS.  A categoria 

Inconsistente corresponde aos dados que não estavam de acordo com a tabela de domínio do 

sistema. 

 

Conduta atendimento odontológico: indica o desfecho do atendimento odontológico. As 

categorias da variável estão de acordo com as categorias de conduta atendimento odontológico 

da ficha da aplicação CDS. A categoria Inconsistente corresponde aos dados não informados ou 

que não estavam de acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

 

Dados de procedimento 

Procedimento: indica os procedimentos registrados, com exceção dos procedimentos 

odontológicos. As categorias da variável estão de acordo com as categorias de procedimentos 

da ficha da aplicação CDS. A categoria Inconsistente corresponde aos dados que não estavam 

de acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

 

Dados da visita domiciliar 

Motivo: razão pela qual a visita domiciliar foi realizada. As categorias da variável estão de 

acordo com as categorias motivo da visita da ficha da aplicação CDS. A categoria Inconsistente 

corresponde aos dados não informados ou que não estavam de acordo com a tabela de domínio 

do sistema. 
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Desfecho: indica o desfecho da visita domiciliar. As categorias da variável estão de acordo com 

as categorias do desfecho da ficha da aplicação CDS. A categoria Inconsistente corresponde aos 

dados não informados ou que não estavam de acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

 

Descrição do conteúdo do relatório 

 

Atendimentos individuais: número de atendimentos individuais realizados.  

 

Atendimentos odontológicos: número de atendimentos odontológicos realizados. 

 

Procedimentos: número de procedimentos realizados. 

 

Visitas domiciliares: número de visitas domiciliares realizadas.  

 

 

8. Relatório de Saúde – Atividade Coletiva 

 

Descrição das variáveis dos filtros disponíveis 

 

Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, 

estado, macrorregião ou Brasil. 

 

Período: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada uma iniciada no 

primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. Estão 

disponíveis competências a partir de abril de 2013. 

 

Tipo de equipe – conforme cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (SCNES): 

 Equipe de Saúde da Família (eSF): equipe da Estratégia Saúde da Família, formada por 

médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde, podendo haver uma equipe de Saúde Bucal vinculada, formada por cirurgião-

dentista, auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dental. Corresponde aos 

códigos 01 a 03, 12 a 15 e 24 a 39 no SCNES. 

 Equipe de Agentes Comunitários de Saúde (EACS): equipe da Estratégia Saúde da 

Família, formada por enfermeiro e agentes comunitários de saúde, podendo haver uma 

equipe de Saúde Bucal vinculada, formada por cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 

dentário e técnico em higiene dental.  Corresponde aos códigos 04, 10 e 11 no SCNES. 

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf): equipe multiprofissional que atua de 

maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e de 

outras equipes de Atenção Básica. Corresponde aos códigos 06, 07 e 45 no SCNES. 

 Equipe de Atenção Básica: equipe da Atenção Básica tradicional parametrizada para 

adesão ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), conforme Portaria 

nº 576, de 19 de setembro de 2011. Corresponde aos códigos 16 a 21 no SNCES. 

 Equipe de Consultório na Rua (ECR): equipe multiprofissional voltada para a atenção 

integral à saúde da população de rua. Corresponde aos códigos 40 a 42 no SCNES. 
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 Equipe de Saúde Bucal: equipe formada por cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 

dentário e técnico em higiene dental, podendo estar vinculada a uma eSF ou a uma 

EACS. Corresponde aos códigos 02, 03, 10, 11, 13, 15, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 

37, 38, 39, 43 e 44. Para esse tipo de equipe será considerado apenas o envio de 

produção de ficha de atendimento odontológico individual.  

 Equipe de Atenção Domiciliar (AD): equipe que atende usuários que possuam 

problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma 

unidade de saúde, com necessidade de maior frequência de cuidado, de recursos de 

saúde e de acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de diferentes serviços da 

Rede de Atenção à Saúde. Corresponde aos códigos 22, 23 e 46 no SCNES. 

 Equipe de Atenção Básica Prisional (EABp): equipe multiprofissional voltada para a 

atenção integral à saúde a pessoas privadas de liberdade no Sistema Prisional. 

Corresponde aos códigos 05, 49 a 54 no SCNES. 

 UBS Tradicional: estabelecimentos de Atenção Básica, que possua profissionais não 

vinculados às  equipes de saúde. Corresponde aos códigos de estabelecimentos 01 – 

Posto de Saúde; 02 – Centro de Saúde / Unidade Básica; 32 – Unidade Móvel Fluvial; 

40 – Unidade Móvel Terrestre; 74 – Polo Academia da Saúde. 

 

Categoria profissional: conjunto de profissionais, agrupados conforme Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO), responsáveis pela execução da produção registrada: 

 Agente comunitário de saúde: 515105. 

 Agente de combate a endemias: 5151F1, 515140. 

 Agente de saúde: 352210, 515120, 515125, 515130. 

 Assistente Social: 251605. 

 Cirurgião dentista: 223204, 223208, 223212, 223216, 223220, 223224, 223228, 223232, 

223236, 223240, 223244, 223248, 223252, 223256, 223260, 223264, 223268, 223272, 

223276, 223280, 223284, 223288, 223293. 

 Educador social: 515305. 

 Enfermeiro: 223505, 223510, 223515, 223520, 223525, 223530, 223535, 223540, 

223545, 223550, 223555, 223560, 223565, 223570, 2235C3. 

 Farmacêutico: 223405, 223410, 223415, 223420, 223425, 223430, 223435, 223440, 

223445. 

 Fisioterapeuta: 223605, 223625, 223630, 223635, 223640, 223645, 223650, 223655, 

223660. 

 Fonoaudiólogo: 223810, 223815, 223820, 223825, 223830, 223835, 223840, 223845. 

 Médico: 223119, 223150, 225103, 225105, 225106, 225109, 225110, 225112, 225115, 

225118, 225120, 225121, 225122, 225124, 225125, 225127, 225130, 225133, 225135, 

225136, 225139, 225140, 225142, 225145, 225148, 225150, 225151, 225155, 225160, 

225165, 225170, 225175, 225180, 225185, 225190, 225195, 225203, 225210, 225215, 

225220, 225225, 225230, 225235, 225240, 225245, 225250, 225255, 225260, 225265, 

225270, 225275, 225280, 225285, 225290, 225295, 225305, 225310, 225315, 225320, 

225325, 225330, 225335, 225340, 225345, 225350, 2231A1, 2231A2, 2231F8, 2231F9, 

2231G1. 

 Médico veterinário: 223305. 

 Nutricionista: 223710. 
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 Outros profissionais de nível médio: 224125, 224130, 312210, 313505, 322105, 322115, 

322120, 322135, 322305, 322505, 322605, 324105, 324110, 324115, 324120, 324125, 

324205, 324210, 324215, 324220, 325105, 325110, 325115, 325205, 325210, 351605, 

515110, 515115, 515135, 515205, 515210, 515215, 515220, 515225, 515315, 515325, 

516220, 766420, 791110, 791115, 791130, 791140, 791155, 791160, 2236I1, 3135D1, 

3135D2, 5152A1. 

 Outros profissionais de nível superior: 201115, 203005, 203015, 203020, 203320, 

213150, 213155, 213165, 213170, 213205, 213210, 214915, 221105, 221205, 222205, 

223310, 223910, 223915, 224105, 224110, 224115, 224120, 226105, 226110, 226305, 

226310, 226315, 233125, 234415, 239205, 239210, 239215, 239220, 239225, 239415. 

 Profissional de educação física: 2241E1, 232120, 234410. 

 Psicólogo: 239425, 251505, 251510, 251515, 251520, 251525, 251530, 251535, 

251540, 251545, 251550, 251555. 

 Sanitarista: 1312C1. 

 Técnico e auxiliar de enfermagem: 322205, 322210, 322215, 322220, 322225, 322230, 

322235, 322240, 322245, 322250. 

 Técnico e auxiliar de saúde bucal: 322405, 322410, 322415, 322420, 322425, 322430. 

 Terapeuta ocupacional: 223905. 

 

 

Características da Atividade 

INEP: indica se o número do INEP da escola foi registrado, de modo a identificar se a atividade 

foi realizada no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE). A categoria Inconsistente 

corresponde aos dados que não estavam de acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

Atividade: tipo de atividade coletiva realizada, podendo ser reunião de equipe, reunião com 

outras equipes de saúde, reunião intersetorial / Conselho Local de Saúde / Controle Social, 

educação em saúde, atendimento em grupo, avaliação / procedimento coletivo, ou mobilização 

social. A categoria Inconsistente corresponde aos dados não informados ou que não estavam de 

acordo com a tabela de domínio do sistema. 

 

Tema para reunião: para as atividades coletivas que envolvem reuniões, indica os temas 

discutidos. As categorias estão de acordo com tema para reunião da ficha da aplicação CDS. A 

categoria Inconsistente corresponde aos dados não informados ou que não estavam de acordo 

com a tabela de domínio do sistema. 

 

Público-alvo: para as atividades coletivas voltadas aos usuários, indica o público-alvo da ação. 

As categorias estão de acordo com o público-alvo da ficha da aplicação CDS. A categoria 

Inconsistente corresponde aos dados não informados ou que não estavam de acordo com a 

tabela de domínio do sistema. 

Práticas / temas para saúde: para as atividades coletivas voltadas aos usuários, referem-se à 

prática realizada ou ao tema discutido durante a ação. As categorias estão de acordo com a 

práticas/temas para saúde da ficha da aplicação CDS. A categoria Inconsistente corresponde aos 

dados não informados ou que não estavam de acordo com a tabela de domínio do sistema. 

Descrição do conteúdo do relatório  
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Atividades coletivas: número de atividades coletivas realizadas. 

 

Participantes: número de participantes nas reuniões ou de usuários atendidos nas atividades 

coletivas realizadas. 

 

Avaliações alteradas: número de participantes que apresentaram avaliações alteradas em 

atividades coletivas voltadas aos usuários. 

 

Cessou o hábito de fumar: número de participantes que cessaram o hábito de fumar, quando 

atividade coletiva realizada no âmbito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

 

Desistiu do grupo: número de participantes que desistiram do grupo, quando atividade coletiva 

realizada no âmbito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

 

 

9. Relatório de Produção Mais Médicos 

 

Descrição das variáveis disponíveis 

 

Período: competência, iniciada no primeiro dia de determinado mês e finalizada no último dia 

desse mesmo mês. Estão disponíveis competências a partir de abril de 2013. 

 

Dados de produção do médico: 

 Nº total de atendimentos individuais: número total de registros de atendimento 

individual (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de consultas de cuidado continuado: número de registros de atendimento individual 

com marcação do item Consulta Agendada Programada/Cuidado Continuado, no bloco 

Tipo de Atendimento (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de consultas de demanda agendada: número de registros de atendimento individual 

com marcação do item Consulta Agendada, no bloco Tipo de Atendimento (Ficha de 

Atendimento Individual). 

 Nº de atendimentos de pré-natal: número de registros de atendimento individual com 

marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Pré-natal ou CIAP = W78, 

W79, W80, W84 OU CID10 = Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z64, O00, O24, O30, O31, 

O32, O33, O34, O35, O36, O40, O43, O44, O990, O991, O992, O993, O994, O995, 

O996, O997 (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de atendimentos de puericultura: número de registros de atendimento individual com 

marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Puericultura ou CID10 = 

Z001 E idade do usuário até 23 meses e 29 dias (calculada a partir do campo Data de 

Nascimento) (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de atendimentos de hipertensos: número de registros de atendimento individual com 

marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Hipertensão Arterial ou 

CIAP = K86 ou CIAP2 = K87 OU CID10 = I10, I11, I12, I13, I14, I15 (Ficha de 

Atendimento Individual). 
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 Nº de atendimentos de diabéticos: número de registros de atendimento individual com 

marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Diabetes ou CIAP = T89 ou 

CIAP2 = T90 OU CID10 = E10, E11, E12, E13, E14 (Ficha de Atendimento 

Individual). 

 Nº de atendimentos de pessoas com asma: número de registros de atendimento 

individual com marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Asma ou 

CIAP = R96 ou CID10 = J45 (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de atendimentos em saúde mental: número de registros de atendimento individual 

com marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Saúde Mental ou CIAP 

= P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P20, P22, P23, 

P24, P25, P27, P28, P29, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, 

P82, P85, P86, P98, P99 ou CID10 = F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, 

F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39, F40, F41, 

F42, F43, F44, F45, F48, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F59, F60, F61, F62, F63, F64, 

F65, F66, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89, 

F90, F91, F92, F93, F94, F95, F98, F99 (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de atendimentos em álcool e outras drogas: número de registros de atendimento 

individual com marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Usuário de 

Álcool ou Usuário de outras Drogas ou CIAP = P15, P16, P17, P18, P19 ou CID10 = 

F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19 (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de atendimentos de pessoas com tuberculose: número de registros de atendimento 

individual com marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Doenças 

Transmissíveis – Tuberculose ou CIAP = A70 ou CID10 = A15, A16, A17, A18, A19 

(Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de atendimentos de pessoas com hanseníase: número de registros de atendimento 

individual com marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do item Doenças 

Transmissíveis – Hanseníase ou CIAP = A78 ou CID10 = A30 (Ficha de Atendimento 

Individual). 

 Nº de atendimentos para rastreamento de câncer de colo de útero: número de registros 

de atendimento individual, no bloco Problema/Condição Avaliada, com marcação do 

item Rastreamento – Câncer do Colo do Útero (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de atendimentos para rastreamento de câncer de colo de mama: número de registros 

de atendimento individual com marcação, no bloco Problema/Condição Avaliada, do 

item Rastreamento – Câncer de Mama (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de visitas domiciliares: número de registros de atendimento individual, com o campo 

Local de Atendimento = 04 (Ficha de Atendimento Individual). 

 Nº de atividades coletivas: número de Fichas de Atividade Coletiva com Cartão 

Nacional de Saúde do profissional no cabeçalho (Ficha de Atividade Coletiva). 

 

 

10. Relatório de Indicadores da Atenção Básica 

Esse relatório apresenta indicadores de saúde para o monitoramento das ações e serviços 

de saúde ofertados à população no âmbito da Atenção Básica. Por meio de um processo de 

pactuação entre o Ministério da Saúde e Governos Estaduais e Municipais, foram definidos 32 

indicadores para o acompanhamento e avaliação periódica da Atenção Básica. 
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Nesse momento, foram disponibilizados os resultados de oito indicadores, pactuados 

para o 3º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB), destacados no quadro 1. As regras de cálculo para os indicadores de desempenho 

estão descritas nas fichas de qualificação dos indicadores, anexo no Manual Instrutivo para as 

equipes de Atenção Básica e NASF, disponível em 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_Instrutivo_3_Ciclo_PMAQ.pdf. 

  

Quadro1. Indicadores disponíveis para consulta. 
 

Grupo Indicador de Desempenho 

Acesso e continuidade  
do cuidado 

1.1 Média de atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante 

1.2 Percentual de atendimentos de consultas por demanda espontânea 

1.3 Percentual de atendimentos de consulta agendada 

1.6 Cobertura de primeira consulta odontológica programática 

Resolutividade 

3.1 Percentual de encaminhamentos para serviço especializado  

3.2 Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas 
programáticas 

Abrangência da oferta 
de serviços 

4.1 Percentual de serviços ofertados pela Equipe de Atenção Básica 

4.2 Percentual de serviços ofertados pela Equipe de Saúde Bucal 

 
 

Descrição das variáveis disponíveis  
 

Competência: disponíveis competências de janeiro a dezembro de 2016, e janeiro e fevereiro de 

2017.  

 

Região: divisão regional do Brasil. 

 

CIRCOD: código da região de saúde. 

 

Região de Saúde: nome da região de saúde. 

 

UF: unidade da federação. 

 

IBGE: código no IBGE do município. 

 

Município: nome do município. 

 

CNES: código do estabelecimento de saúde cadastrado no Sistema de Cadastro de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES) 

 

INE: Identificação Nacional de Equipe cadastrada no Sistema de Cadastro de Estabelecimentos 

de Saúde (SCNES). 

 

Tipo de equipe: conforme cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES): 

 Equipe de Saúde da Família (ESF): equipe da Estratégia Saúde da Família, formada por 

médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde, podendo haver uma equipe de Saúde Bucal vinculada, formada por cirurgião-

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_Instrutivo_3_Ciclo_PMAQ.pdf
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dentista, auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dental. Corresponde aos 

códigos 01 a 03, 12 a 15 e 24 a 39. 

 Equipe de Saúde Bucal (ESF/SB): equipe formada por cirurgião-dentista, auxiliar de 

consultório dentário e técnico em higiene dental, podendo estar vinculada a uma eSF. 

Corresponde aos códigos 02, 03, 13, 15, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39. 

 

Numerador: resultado do valor encontrado do numerador a ser utilizado no cálculo do 

indicador. 

 

Denominador: resultado do valor encontrado do denominador a ser utilizado no cálculo do 

indicador. 

 

Resultado Indicador: resultado do indicador calculado. 

 

 

Critérios utilizados para o cálculo dos indicadores. 

Para verificar a viabilidade de cálculo dos indicadores de saúde alguns critérios 

foram utilizados. Em caso de inconsistência no critério, o resultado do indicador não será 

exibido no relatório. 

Para cada indicador são apresentados os critérios aplicados para o seu cálculo e a 

ocorrência de possíveis inconsistências, que podem ser consultadas a partir da legenda a seguir. 

Em anexo, estão descritos os critérios utilizados. 

 

Cadastro 

Esse relatório apresenta o total de cadastro realizado pelas equipes aderidas ao 3º 

ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – 

PMAQ-AB com referência na competência de novembro de 2016. 

 

Descrição das variáveis disponíveis no relatório de cadastro 
 

UF: unidade da federação. 

 

IBGE: código no IBGE do município. 

 

Município: nome do município. 

 

INE: Identificação Nacional de Equipe cadastrada no Sistema de Cadastro de Estabelecimentos 

de Saúde (SCNES). 

 

Cadastros válidos: cadastros validados pelo sistema. 

 

Status cadastro: critérios de alertas utilizados. 
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Critérios utilizados para o cadastro. 

Considerando a Portaria nº 2.355, de 10 de outubro de 2013 que altera a fórmula 

de cálculo do teto máximo das Equipes de Saúde da Família. 

Art. 1º Fica alterado o cálculo do teto máximo de Equipes de Saúde 

da Família, com ou sem os profissionais de saúde bucal, pelas quais 

o Município e o Distrito Federal poderão fazer jus ao recebimento 

de recursos financeiros específicos, o qual passará a ser obtido 

mediante a seguinte fórmula: População/2.000. 

Dessa forma, para validação de cadastros realizados por equipe foi utilizado 

como critério o número mínimo de 2.000 pessoas cadastradas. As inconsistências resultam do 

número de cadastros inferior ao indicado na portaria. Essas estão assinaladas como categorias 

de “Alerta” e “Sem informação de cadastro”, já que impossibilitam o cálculo de indicadores. A 

categoria “Monitorar” significa que o total de cadastros realizados pela equipe atende o mínimo 

recomendado e poderá ser utilizado no cálculo dos indicadores. 

 
 

 

Como acessar o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica  

 

Para acessar o sistema, o usuário deve acessar o site http://sisab.saude.gov.br/index.xhtml . 

No acesso público, estão disponíveis os relatórios de envio e de indicadores da atenção básica.   

 

 

 
 

Para ter acesso aos relatórios restritos, os gestores deverão clicar em “Acesso Restrito” no 

canto superior direito, e será direcionado para o ambiente restrito do e-Gestor Atenção Básica  

 

http://sisab.saude.gov.br/index.xhtml
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O acesso no e-Gestor Atenção Básica é realizado por pessoa física ou jurídica. No 

Acesso PESSOA FÍSICA, informe seu usuário (CPF) e sua senha para acessar o Portal e-

Gestor AB. O usuário e senha a serem informados são os mesmos utilizados em qualquer dos 

programas da Atenção Básica. Caso tenha esquecido a senha informe seu CPF em ESQUECI 

MINHA SENHA na página de login para receber informações de como recebê-la no(s) e-

mail(s) cadastrado(s). Se o(s) e-mail(s) estiver(em) desatualizado(s) solicite ao responsável 

(Gestor da Atenção Básica) pelo seu Município/Estado que altere seu cadastro. E, no acesso 

PESSOA JURÍDICA, O usuário e a senha a serem utilizados são correspondentes ao do Fundo 

Municipal de Saúde/Distrito Federal ou do Fundo Estadual de Saúde. Atenção! A senha deverá 

ser digitada da mesma forma que foi registrada (considerando letras maiúsculas e minúsculas, e 

caracteres especiais). Caso não possua a senha informe o CNPJ do Fundo Municipal de 

Saúde/Distrito Federal ou do Fundo Estadual de Saúde (Matriz) em esqueci minha senha, no 
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endereço: http://www.fns2.saude.gov.br/fafweb/. A senha será enviada para o e-mail 

cadastrado no sistema do FNS. Se o e-mail do Fundo Municipal de Saúde/Distrito Federal 

(MATRIZ) ou do Fundo Estadual de Saúde não estiver cadastrado ou está desatualizado, entre 

em contato com a DICON do seu estado. O perfil FMS/Distrito Federal ou FES terá apenas a 

função de gerenciar o cadastro de usuários/perfis do município. 

 

No acesso restrito estarão disponíveis todo os relatórios do SISAB.  

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatos com o Departamento de Atenção Básica 

 

Por correspondência ou ofício: 

Ministério da Saúde 

SAS – Secretaria de Atenção à Saúde 

DAB – Departamento de Atenção Básica 

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação 

Edifício Premium SAF Sul, Quadra 2, Lotes 5/6, Bloco II – Subsolo 

CEP: 70.070-600 – Brasília – DF 

 

Por e-mail: avaliacao.dab@saude.gov.br 

 

 

http://www.fns2.saude.gov.br/fafweb/
mailto:avaliacao.dab@saude.gov.br

