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Integração com outros Sistemas



SISCAN – Integração com Outros 
Sistemas

O SISCAN está integrado ao Sistema de Cadastro e Permissão de
Acesso do Ministério da Saúde (SCPA), ao Cadastro Nacional de
Usuários do SUS (CADSUSWEB) e ao Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES).

CADSUS
WEB

CNES

A integração com o CNES
permite que o sistema
identifique profissionais
das unidades de saúde e
prestadores de serviço
habilitados para solicitar e
laudar exames.

A integração com o
CADWEB permite
identificar as mulheres
pelo número do cartão
SUS

SCPA
Através do SCPA são solicitados e
autorizados acessos ao sistema para os
diversos perfis de usuários



A integração com esse sistema possibilita a consulta de dados referentes aos 

estabelecimentos e profissionais de saúde que utilizam o SISCAN. 

O SISCAN consulta e utiliza as seguintes informações constantes no 

CNES: 

❑ Tipo de estabelecimento 

❑ Serviço/Classificação 

❑ Profissionais

Integração com o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES)



Tipo de estabelecimento

- Informação consultada para caracterizar os serviços como unidades de saúde 

São consideradas unidades de saúde: 

01 POSTO DE SAUDE

02 CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

04 POLICLINICA

05 HOSPITAL GERAL

07 HOSPITAL ESPECIALIZADO

15 UNIDADE MISTA

20 PRONTO SOCORRO GERAL

21 PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO

22 CONSULTÓRIO - ISOLADO

36 CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE

40 UNIDADE MÓVEL TERRESTRE

64 CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS 

DE SAUDE

68 SECRETARIA DE SAUDE

71 CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

72 UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA

73 PRONTO ATENDIMENTO

32 UNIDADE DE SAÚDE FLUVIAL

39 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA 

(SADT ISOLADO)

62 HOSPITAL/DIA - ISOLADO

67 LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 

LACEN

80 LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA. 

Além do tipo de estabelecimento, somente são exibidos como unidades de 

saúde aqueles que indicam atendimento ao SUS.



Serviço/Classificação

Informação consultada para determinar os tipos de exames que o prestador 

poderá registrar no SISCAN. 

Códigos de serviço classificação que devem estar registrados no CNES dos

prestadores de serviço de acordo com o tipo de exame realizado 



Como verificar se os dados dos estabelecimentos estão corretos?

Para verificar os dados dos serviços de saúde cadastrados no CNES, o usuário

deve acessar a página do CNES (cnes.datasus.gov.br) e consultar o

estabelecimento desejado.

No menu consultas, buscar o estabelecimento por “CNES-Nome-CPF ou CNPJ”.

Clicar em detalhes (+) e em seguida “Ir para a ficha”.



Acessar “Ir para Ficha”.  Na ficha são exibidos os serviços cadastrados pelo 

estabelecimento.



Serviços terceirizados

Quando o prestador de serviço terceiriza a realização de um exame, esta 

informação deve estar registrada no CNES no campo “Terceiro” (Figura 17). Assim, 

o serviço terceirizado terá acesso aos exames do prestador principal no SISCAN 

através de um perfil específico.

O acesso do perfil “prestador de serviço terceiro” é liberado pelo prestador de 

serviço principal. O perfil PSM ou PSA devem fazer a liberação de acesso ao PST. 



Profissionais

A solicitação de exames e a liberação de laudos só ficam disponíveis para

profissionais habilitados de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações (CBO),

que constam no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,

Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP)*. Estes profissionais devem estar

cadastrados no CNES do estabelecimento com o CBO correto e com

Cartão Nacional de Saúde (CNS) válido.

Outros profissionais das unidades de saúde e prestadores de serviços, como digitadores

e agentes administrativos, podem utilizar o sistema para digitar solicitações e laudos de

exames desde que estejam cadastrados no CNES do estabelecimento de saúde com

Cartão Nacional de Saúde válido.

Utilização do sistema por outros profissionais (digitação)

*documento anexo

Os laudos também podem ser digitados por qualquer profissional. No entanto, a

funcionalidade liberar laudo só fica disponível quando o profissional habilitado para

fornecer o laudo do exame (CBO compatível) acessar o sistema com seu login e senha.

Uma vez liberado, o laudo poderá, então, ser visualizado pela unidade saúde que solicitou

o exame.



A solicitação de exames só pode ser feita após informar o cartão SUS da mulher

Como nem todas as unidades de saúde do País são informatizadas, algumas requisições
serão feitas no formulário em papel e incluídas no sistema pelo prestador de serviço

É importante que as 
coordenações 
sensibilizem às 

unidades de saúde 
para o preenchimento 

adequado deste 
campo no formulário

 

Se a usuária não sabe informar o número do seu cartão SUS, o profissional poderá pesquisá-lo no
SISCAN clicando no ícone da lupa ao lado do campo para inserir o cartão. Neste ícone é feita a
pesquisa apenas das mulheres que já tenham algum exame cadastrado no SISCAN. Se a mulher não
for encontrada na base do SISCAN, o sistema exibe uma mensagem com o link do Cadweb, para que
a pesquisa seja feita na base do cartão. Para acessar o cadweb, o profissional deve ter login e senha
de acesso.

Integração com o CADWEB



Ao inserir o número do Cartão SUS, os 

dados de identificação da mulher são 

preenchidos automaticamente

Integração com o CadWeb

Informações complementares, não disponíveis no cartão, como apelido, 

ponto de referência e escolaridade, podem ser digitadas diretamente no 

SISCAN 



Unidades de saúde que não tenham acesso à internet utilizarão o formulário

em papel. Para que posteriormente o exame possa ser incluído no Siscan

pelo prestador de serviço ou coordenação é necessário que a unidade

preencha informações mínimas que possibilitem a confirmação dos dados

da pessoa com aqueles da base do CADWEB, como nome completo, data

de nascimento, nome da mãe e número do cartão SUS.

Caso a mulher não tenha cartão SUS, e a unidade de saúde não possua

acesso ao CADWEB para gerar o cartão, o formulário deve ser preenchido

com os dados obrigatórios para gerar um cartão, que são: nome

completo, nome da mãe, nome do pai, sexo, raça/cor, data de nascimento,

nacionalidade, município de nascimento, endereço completo (tipo de

logradouro, nome do logradouro, número, bairro, CEP, telefone com DDD

e pelo menos um documento de identificação (CPF, RG, título de eleitor,

certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de divórcio,

certidão administrativa - índios, carteira de trabalho, carteira nacional de

habilitação ou passaporte).

IMPORTANTE



siscan.para@yahoo.com.br

(91) 4006-4365


