
Sistema de Informação do Câncer - SISCAN

VINCULAÇÃO



OBSERVAÇÕES

❖ Coordenações estaduais só podem vincular prestadores de serviço

localizados em seu estado e coordenações municipais só podem vincular

prestadores de serviço localizados em seu município.

❖ Esta funcionalidade está disponível apenas para os perfis de coordenação

estadual e municipal (master e administrativo) cabendo a estas vincular

(associar) os prestadores de serviços sob sua gestão às unidades de

saúde.

❖ A vinculação está associada ao pagamento dos exames. A coordenação

responsável pelo pagamento do serviço deve ser a responsável pela

vinculação do prestador de serviço, pois o

arquivo de faturamento é gerado para a coordenação responsável pela

vinculação.

❖ Coordenações estaduais só podem vincular prestadores de serviço

localizados em seu estado e coordenações municipais só podem vincular

prestadores de serviço localizados em seu município.



OBSERVAÇÕES

➢ Municípios que não possuem serviços de citopatologia, anatomia
patológica e/ou mamografia em seu território, ou que por outros
motivos contratem serviços localizados em outros municípios, devem
entrar em contato com a coordenação gestora do estabelecimento
contratado para que ela realize a vinculação. Desta forma o arquivo de
BPA para o faturamento será gerado para coordenação gestora do
estabelecimento, respeitando as regras para importação pelo SIA/SUS,
uma vez que a contratação de serviços de municípios vizinhos deve ser
realizada mediante pactuação e repasse de recursos.

➢ Uma unidade de saúde pode ser vinculada a mais de um prestador de
serviço para o mesmo tipo de exame.

➢ Um prestador de serviço pode ser vinculado a mais de uma unidade de
saúde para o mesmo tipo de exame.



Para fazer a vinculação, a coordenação deverá acessar no menu principal as opções 
: VINCULAR / UNIDADE DE SAÚDE AO PRESTADOR DE SERVIÇO.

REALIZANDO UMA VINCULAÇÃO



NOVO VÍNCULO

➢ Para criar um novo vínculo, o usuário deve informar o CNES do prestador de 
serviço que deseja vincular (1), selecionar o tipo de exame (2) e clicar em novo 
vínculo (3). 



NOVO VÍNCULO

EXEMPLO



NOVO VÍNCULO

Após realizar a 
pesquisa, selecionar 
a(s) unidade(s) para 
vincular, assinalando 
a caixa ao lado do 
CNES da unidade de 
saúde.

➢ O sistema listará todas 
as Unidades de Saúde 
ainda não vinculadas ao 
prestador informado 
para o tipo de exame 
selecionado do 
Estado/município do 
usuário logado.



NOVO VÍNCULO

Se a data final for 
preenchida, o 
sistema impedirá 
a solicitação de 
exames da 
unidade para esse 
prestador após a 
data informada.



NOVO VÍNCULO

Para finalizar a vinculação, clicar no botão Vincular, e no botão OK para confirmar

O sistema exibirá no topo da página a mensagem “Registro(s) vinculado(s) 
com sucesso!”. 

A data inicial de vínculo deve ser a data que o prestador começa a usar o 
sistema. Esta data será a data da competência inicial.



Editar/Alterar Vínculo

➢ A opção editar vínculo permite a edição/alteração da Data Final do vínculo da 
Unidade de Saúde. 



Excluir unidade de saúde vinculada

❖ É possível excluir uma unidade de saúde da lista 
de unidades vinculadas. Para isso, basta clicar na 
opção excluir, representado pelo ícone da lixeira. 

❖ Só é possível excluir uma unidade de saúde 
quando ela ainda não solicitou exames para o 
prestador de serviço ao qual ela foi vinculada.



Editar/Alterar Vínculo

Após alterar a Data Final clique no botão Editar Vínculo.

O sistema exibirá a mensagem de confirmação. 



Lembretes Importantes:

❑ A vinculação é realizada pela coordenação responsável pela

contratação e pagamento do prestador de serviço (perfis estadual ou

municipal master/ administrativo);

❑ A vinculação está diretamente relacionada ao faturamento: o BPA do

prestador de serviço será gerado para a coordenação responsável

pela vinculação e incluirá somente os exames das unidades

vinculadas por essa coordenação;

❑ Antes de iniciar o processo de vinculação é imprescindível que

coordenações municipais e estaduais tenham registrados e definidos

os fluxos de encaminhamento de exames;

❑ O mês informado na data inicial da vinculação será a competência

inicial do prestador.



siscan.para@yahoo.com.br

(91) 4006-4365


