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A versão 4.0.00 é OBRIGATÓRIA. 
 
A versão 4.0.00, ora disponibilizada, tem por objetivo possibilitar a descentralização, a critério do gestor 
local, da atualização e envio dos dados dos cadastros sob sua gestão diretamente à Base Nacional pelos 
próprios estabelecimentos, Distritos ou Regionais de Saúde, conforme preconizado pela Portaria GM/MS 
nº 1.646, de 02 de outubro de 2015. 
Para tanto, encontra-se disponível a área restrita do gestor no site do CNES  cnes.saude.gov.br, que 
substituirá gradualmente diversas áreas do site antigo cnes2.datasus.gov.br, trazendo novas 
funcionalidades, como por exemplo: a possibilidade de definição e gerenciamento dos usuários 
responsáveis pela atualização e envio dos estabelecimentos nos diversos níveis, assim como, outras 
funcionalidades no aplicativo para facilitar o processo de gestão desta descentralização. 
Ainda, o aplicativo recebeu uma nova interface, ajustou-se algumas rotinas internas, atualizou-se a Tabela 
de Serviços Especializados, descontinuou-se as informações de data de entrada e de saída do profissional 
e desativou-se as críticas que delimitavam o cadastramento de Unidades Odontológicas Móveis (UOM) 
apenas para municípios participantes do Programa Território da Cidadania. 
 
ATENÇÃO: A partir desta versão não é mais obrigatória a atualização de nenhum arquivo de aplicação na 
base local após a atualização da versão, assim como, a geração de advertência completa antes da 
realização da primeira consistência completa. 
Lembramos aos gestores da importância das regras de advertência, que alertam o usuário em relação a 
situações atípicas ou introduzem a implementação de futuras novas regras de consistência, e quanto a 
importância da atualização dos arquivos de aplicação para sincronizar alguns dados da Base Local com a 
situação atual da Base Nacional. 
A periodicidade de atualização dos arquivos de aplicação não foi alterada. 
Por fim, sugerimos realização periódica de cópia de segurança da base local, ou sempre que houver 
atualização de informações na base local, armazenada, preferencialmente em mídia diferente da máquina 
de trabalho local. 
 
REFERÊNCIAS JURÍDICO/ NORMATIVAS: 
 
Portaria GM/MS nº 1.646, de 02 de outubro de 2015 
Institui o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
 
Portaria SAS/MS n° 118, de 13 de junho de 2014 
Desativa automaticamente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) os 
Estabelecimentos de Saúde que estejam há mais de 6 (seis) meses sem atualização cadastral. 
 
Portaria GM/MS nº 709, de 09 de março de 2017 
Inclui procedimentos para tratamento esclerosante não estético unilateral e bilateral de varizes dos 
membros inferiores, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
do SUS. 
 
Portaria SAS/MS nº 849, de 27 de março de 2017 
Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, 
Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 
 
Memorando nº 543/2017 - DAB/SAS/MS 
Solicita a exclusão das críticas relacionadas ao Território da Cidadania no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) para a Unidade Odontológica Móvel (UOM). 
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DETALHAMENTO DAS NOVAS IMPLEMENTAÇÕES, AJUSTES E CORREÇÕES 
 
1. TELA DE ACESSO AO SISTEMA 

 
 
2. TRANSMISSÃO DIRETA 
 
Em atendimento aos artigos 14 e 15 da Portaria GM/MS n° 1.646/2015, esta versão traz a possibilidade 
de Transmissão Direta, a critério do gestor local. Para tanto, foram criados: 

1) Menu Transmissão Direta, para criação de usuário no perfil, que será vinculado ao 
estabelecimento pelo gestor local; 

2) Área Restrita no novo site do CNES, que contempla a funcionalidade de Perfil de Acesso de 
Usuários para gerenciamento de usuários e de permissões para os estabelecimentos 
realizarem a transmissão; 

3) Serviço para realização de verificações de alinhamento entre Base Local, Base Nacional e 
Perfil de Acesso; 

4) Botão Transmitir ao DATASUS, no cadastro do estabelecimento, para enviar as alterações 
diretamente à base nacional, por usuários autorizados pelo gestor; 

5) Opção de bloqueio de envio, por parte do gestor local, para estabelecimentos que tiveram 
sua permissão para usufruir do pacote de transmissão direta no Perfil de Acesso; 

6) Ajuste no relatório de Protocolo de Exportação, no intuito de identificar os estabelecimentos 
que estão bloqueados para envio. 

ATENÇÃO: Para utilização desta funcionalidade, o acesso à internet é obrigatório. 
 
Para que o usuário usufrua desta nova funcionalidade, deve-se seguir as instruções abaixo: 
 
2.1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 
2.1.1. Ambiente de trabalho 
 
Para utilização desta funcionalidade, é necessário acessar o menu Configurações  Ambiente de 
Trabalho, em seguida, acessar a tela Configuração do Ambiente de Trabalho, para realizar as seguintes 
ações: 

a. Marque a opção Habilitar o acesso ao Servidor CNES no DATASUS; 
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Tela – Configuração do ambiente de trabalho 

 

b. Configure o proxy conforme necessidade da rede local; 
c. Clique em Testar Acesso para verificar sua conexão ao webservice do CNES; 
d. Clique em Gravar para salvar as alterações realizadas. Em seguida, o aplicativo do CNES será 

automaticamente fechado. 
 

2.1.2. Cadastramento de usuário no Perfil de Acesso 
 

O gestor local, ou o próprio responsável pelo CNES do estabelecimento (que tiver a versão CNES 
instalada), poderá criar um usuário no Perfil de Acesso, inicialmente, sem nenhum estabelecimento 
vinculado.  
Para criar um Perfil de Acesso, o usuário deverá acessar o menu: Transmissão Direta  Cadastrar Usuário 
Perfil, conforme indicado na tela principal do aplicativo: 

 
Tela – Tela Principal 

 
Em seguida será apresentada a tela Usuário Perfil, onde o usuário deverá preencher todos os campos, 
e após clicar em Cadastrar para enviar as informações à Base Nacional. Caso o usuário não deseje 
prosseguir o cadastramento de usuário, basta clicar em Cancelar. 
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Tela - Cadastro de usuário perfil 

 
ATENÇÃO: Poderão ocorrer os seguintes erros no momento da validação do cadastro do usuário: 

a. CPF inválido; 
b. E-mail inválido; 
c. Redigite o e-mail (confirmação); 
d. Usuário já é cadastrado; 
e. Problemas de conexão na validação do usuário. Neste caso, tente novamente mais tarde. 
 
 

2.1.3.  Vinculação de Acesso do usuário no Perfil de Acesso 
 

Uma vez realizado o cadastro no Perfil de Acesso, o usuário deverá entrar em contato com o gestor local 
responsável pelo estabelecimento, comunicando a realização do cadastro de usuário e solicitando a 
vinculação do usuário do perfil ao estabelecimento para a realização de transmissão direta à Base 
Nacional. O gestor local avaliará a possibilidade desta vinculação, e em caso positivo, autorizará o usuário 
do perfil a encaminhar as informações diretamente à Base Nacional. 
 
Para localizar o contato do gestor local, acesse o site antigo do CNES, cnes2.saude.gov.br, menu Serviços 
 Relação de Gestores Cadastrados, selecionando o estado que deseja consultar, onde será exibida uma 
lista contendo os municípios do estado selecionado. Ao clicar no nome do município, serão apresentados 
os dados da gestão local, dentre estes, o contato do Setor Responsável pelo CNES que, normalmente, é 
responsável pelo processo de gestão do usuário. 
 
O Gestor local também poderá realizar o cadastro do usuário diretamente no Perfil de Acesso (disponível 
na Área Restrita do site), onde é possível realizar a vinculação do usuário do perfil ao estabelecimento, 
devendo entrar em contato com o usuário autorizado para informar da autorização para realização de 
atualização e transmissão direta do estabelecimento à Base Nacional.  
O processo de vinculação do usuário do perfil ao estabelecimento pelo gestor local está descrito no Wiki 

CNES, com link disponível no site do CNES, no menu Acesso Rápido. 
 
ATENÇÃO: O usuário estará apto a utilizar a transmissão direta somente após realizado o cadastro do 
usuário e a vinculação de acesso deste usuário na funcionalidade Perfil de Acesso constante na área 
restrita do site cnes.saude.gov.br . 
 
Cabe ressaltar que a descentralização da atualização e envio direto das informações dos estabelecimentos 
no CNES poderá ocorrer gradualmente, conforme critério do gestor local. 
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ATENÇÃO:  
a) Para os usuários que possuírem autorização para enviar mais de um estabelecimento, a 

Transmissão Direta deverá ser realizada individualmente, estabelecimento por estabelecimento; 
b) Antes da realização da Transmissão à Base Nacional, sugerimos que o usuário proceda uma 

Atualização Rápida dos arquivos de aplicação, para verificar se a conexão com o serviço da Base 
Nacional do CNES está adequada. 

c) Sugerimos sempre executar o SCNES como administrador. 
d) Sugerimos também a leitura do Manual de Instalação do SCNES e SCNES em Rede, disponível no 

menu Documentação no site CNES.  
 

2.2. TRANSMISSÃO DIRETA DO ESTABELECIMENTO 
 
Após realizadas as etapas previstas em preparação do ambiente de trabalho, tais como: ambiente de 
trabalho, cadastramento de usuário no Perfil de Acesso e vinculação de acesso do usuário no Perfil de 
Acesso, o usuário autorizado deverá:  

1) Realizar as atualizações necessárias no cadastro do Estabelecimento; 
2) Clicar em Gravar para salvar as alterações realizadas; 
3) Gerar uma Advertência para verificar relatório de possíveis alertas (etapa não obrigatória); 
4) Gerar uma Consistência para verificar relatório de possíveis inconsistências (etapa obrigatória); 
5) Caso o estabelecimento esteja com o campo Status apresente-se como Não Aprovado, realizar a 

correção das inconsistências, e repetir os passos 2 e 4. 
6) Somente quando o estabelecimento estiver com o campo Status como Consistido, é que o botão 

Transmitir DATASUS estará disponível.  

 
Tela - Cadastro de estabelecimento 

 

Ao clicar no botão Transmitir ao DATASUS, no cadastro de um estabelecimento consistido, serão 
realizadas as seguintes validações:  

a. Se o tipo de gestor da informação configurado tem permissão para realizar transmissão 
direta para a Base Nacional. Caso esta etapa não seja validada, entrar em contado com o gestor 
local; 
b. Se a gestão do estabelecimento é compatível com a do gestor de informações. Caso não seja 
validado, verificar em Configurações  Gestor da Informação, se o aplicativo SCNES foi 
configurado corretamente para o seu tipo de usuário; 
c. Se o controle da transmissão direta precisa ser atualizado. Caso não seja validado, reiniciar o 
aplicativo CNES, executando o aplicativo como administrador; 
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d. Se a transmissão está em uso por outro usuário da rede local. Caso não seja validado, aguarde 
alguns minutos e tente novamente. 

 
Após as validações serem realizadas com sucesso, será apresentada a tela de login do usuário: 

 
Tela - Login de transmissão 

 
Ao preencher com o CPF e senha do Usuário responsável pela transmissão do estabelecimento, conforme 
configurado na Área Restrita pelo Gestor Local, e clicar no botão Transmitir, serão realizadas as seguintes 
validações relacionadas à autenticação do usuário e transmissão do arquivo: 

a. Se o CPF informado é válido; 
b. Se a senha foi informada; 
c. Se a senha é válida para o usuário informado; 
d. Se o usuário informado tem a permissão do gestor local para exportação das informações 
diretamente à Base Nacional; 
e. Se o estabelecimento exportado é aquele autorizado pelo gestor local para que o usuário 
proceda o envio das informações diretamente à Base Nacional. 
 

 
Tela – Erro de autenticação do usuário 

 

Para problemas relacionados à senha, entrar na Área Restrita do site do CNES e clicar em Esqueceu 
Senha? O usuário será encaminhado para a tela de inserção do CPF do usuário, onde, ao clicar em salvar, 
será enviada mensagem automática para redefinição de senha ao e-mail informado no cadastro do 
usuário no perfil. 
 
Para problemas relacionados à permissão de envio, entrar em contato com o gestor local. 

 
Serão realizadas as seguintes validações em relação à transmissão do arquivo: 

a. Se houver problemas para Excluir Dados Transmissão. Caso haja problema na validação 
deste item, reiniciar o aplicativo SCNES; 
b. Se existe CNES selecionado para transmissão (problemas na recuperação das informações). 
Caso haja problema na validação deste item, reiniciar o aplicativo SCNES; 
c. Se a versão do SCNES é compatível com a versão do transmissor (arquivo validador 
incompatível). Para resolver, atualizar a versão do aplicativo para a maquis atual disponível do site;  
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d. Se o sistema conseguiu se conectar ao serviço web de validação de transmissão. Caso haja 
problema na validação deste item, realizar os passos do item 2.1.1. 

 
Após feitas todas as validações, será aberta a seguinte tela, para acompanhamento do status de envio do 
arquivo a ser transmitido: 

 
Tela - Processo de transmissão 

 
Ao final da transmissão será verificado se o arquivo foi corretamente transmitido. Caso tenha sido 
realizado com sucesso, será apresentada a mensagem abaixo, seguido do Recibo de Transmissão. 

O Recibo de Transmissão é a comprovação de que o arquivo foi transmitido com sucesso. 

 
Tela - Finalização da transmissão 
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Tela - Recibo de Transmissão 

 
Como forma de uma segunda confirmação do envio, sugerimos a verificação do Sumário de Carga no 
site do CNES, menu Consultas  Estabelecimentos  Sumário de Carga de Arquivos. 

 
 
 
Caso a Transmissão não seja concluída com sucesso, será apresentada a mensagem:  “Falha ao 
transmitir o arquivo. Siga as orientações no leia-me da versão”, onde deve-se verificar se a solução já 
foi citada nos itens anteriores. 
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2 MÓDULO ESTABELECIMENTOS 
 
2.1 Atualiza a tabela de Serviço Especializado conforme se segue: 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO ESPECIALIZADO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO 
DA CLASSIFICAÇÃO 

GRU 
PO 

EQUIPE MÍNIMA 

CBO DESCRIÇÃO 

116 Serviço de Atenção 
Cardiovascular / Cardiologia 

008 Angiologia 1 
2251-15 ou 
2252-03 

Médico Angiologista ou Médico em Cirurgia 
Vascular 

134 Práticas Integrativas e 
Complementares 

001 Acupuntura 

1 
2251* ou 
2253* 

Médicos Clínicos* ou Médicos em medicina 
diagnóstica e terapêutica*  

2 2235* Enfermeiros e Afins* 

3 2236* Fisioterapeutas 

4 2515* Psicólogos e psicanalistas 

5 2212-05 Biomédico 

6 2232-08 Cirurgião dentista - clínico geral 

7 2232-93 
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da 
família 

8 2234-05 Farmacêutico 

9 2234-25 
Farmacêutico práticas integrativas e 
complementares 

10 2238-10 Fonoaudiólogo 

11 2239-05 Terapeuta ocupacional 

12 2241-E1 Profissional de Educação Física na Saúde 

13 226320 Naturólogo 

002 Fitoterapia 

1 
2251* ou 
2253* 

Médicos Clínicos* ou Médicos em medicina 
diagnóstica e terapêutica*  

2 2235* Enfermeiros e Afins* 

3 2212-05 Biomédico 

4 2232-08 Cirurgião dentista - clínico geral 

5 2232-93 
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da 
família 

6 2234-05 Farmacêutico 

7 2234-25 
Farmacêutico práticas integrativas e 
complementares 

8 2236-05 Fisioterapeuta geral 

9 2236-50 Fisioterapeuta acupunturista 

10 2236-60 Fisioterapeuta do trabalho 

11 2237-10 Nutricionista 

12 2238-10 Fonoaudiólogo 

13 2239-05 Terapeuta ocupacional 

14 2241-E1 Profissional de Educação Física na Saúde 

15 2263-20 Naturólogo 

16 2515-10 Psicólogo clínico 

17 2515-40 Psicólogo do trabalho 

18 2515-55 Psicólogo Acupunturista 

19 2516-05 Assistente social 

003 Outras Técnicas 
Em Medicina 

Tradicional Chinesa 
1 ** Qualquer ocupação da área da saúde 

004 Praticas Corporais 
E Mentais 

1 ** Qualquer ocupação da área da saúde 

005 Homeopatia 

1 
2251* ou 
2253* 

Médicos Clínicos* ou Médicos em medicina 
diagnóstica e terapêutica*  

2 2235* Enfermeiros e Afins* 

3 2232-08 Cirurgião dentista - clínico geral 
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO ESPECIALIZADO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO 
DA CLASSIFICAÇÃO 

GRU 
PO 

EQUIPE MÍNIMA 

CBO DESCRIÇÃO 

4 2232-93 
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da 
família 

5 2234-05 Farmacêutico 

6 2234-25 
Farmacêutico práticas integrativas e 
complementares 

006 Termalismo / 
Crenoterapia 

1 
2251* ou 
2253* 

Médicos Clínicos* ou Médicos em medicina 
diagnóstica e terapêutica*  

2 2235* Enfermeiros e Afins* 

3 2236* Fisioterapeutas 

4 2212-05 Biomédico 

5 2232-08 Cirurgião dentista - clínico geral 

6 2232-93 
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da 
família 

7 2234-05 Farmacêutico 

8 2234-25 
Farmacêutico práticas integrativas e 
complementares 

9 2237-10 Nutricionista 

10 2238-10 Fonoaudiólogo 

11 2239-05 Terapeuta ocupacional 

12 2241-E1 Profissional de educação física na saúde 

13 2263-20 Naturólogo 

14 2515-10 Psicólogo clínico 

15 2515-40 Psicólogo do trabalho 

16 2515-55 Psicólogo Acupunturista 

17 2516-05 Assistente social 

007 Antroposofia 
Aplicado À Saúde 

1 
2251* ou 
2253* 

Médicos Clínicos* ou Médicos em medicina 
diagnóstica e terapêutica*  

2 2235* Enfermeiros e Afins* 

3 2236* Fisioterapeutas 

4 2212-05 Biomédico 

5 2232-08 Cirurgião dentista - clínico geral 

6 2232-93 
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da 
família 

7 2234-05 Farmacêutico 

8 2234-25 
Farmacêutico práticas integrativas e 
complementares 

9 2237-10 Nutricionista 

10 2238-10 Fonoaudiólogo 

11 2239-05 Terapeuta ocupacional 

12 2241-E1 Profissional de educação física na saúde 

13 2263-05 Musicoterapeuta 

14 2263-20 Naturólogo 

15 2515-10 Psicólogo clínico 

16 2515-40 Psicólogo do trabalho 

17 2515-55 Psicólogo Acupunturista 

18 2516-05 Assistente social 

19 3222-05 Técnico de enfermagem 

20 3222-45 
Técnico de enfermagem da estratégia de 
saúde da família 

21 3224-25 
Técnico em saúde bucal da estratégia de 
saúde da família 

22 5151-05 Agente comunitário de saúde 
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO ESPECIALIZADO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO 
DA CLASSIFICAÇÃO 

GRU 
PO 

EQUIPE MÍNIMA 

CBO DESCRIÇÃO 

008 Práticas 
Expressivas 

1 ** Qualquer ocupação da área da saúde 

009 Ayurveda 

1 
2251* ou 
2253* 

Médicos Clínicos* ou Médicos em medicina 
diagnóstica e terapêutica*  

2 2235* Enfermeiros e Afins* 

3 2236* Fisioterapeutas 

4 2232-08 Cirurgião dentista - clínico geral 

5 2232-93 
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da 
família 

6 2234-05 Farmacêutico 

7 2234-25 
Farmacêutico práticas integrativas e 
complementares 

8 2237-10 Nutricionista 

9 2238-10 Fonoaudiólogo 

10 2239-05 Terapeuta ocupacional 

11 2241-E1 Profissional de educação física na saúde 

12 2263-20 Naturólogo 

13 2515-10 Psicólogo clínico 

14 2515-40 Psicólogo do trabalho 

15 2515-55 Psicólogo Acupunturista 

16 2516-05 Assistente social 

010 Naturopatia 

1 
2251* ou 
2253* 

Médicos Clínicos* ou Médicos em medicina 
diagnóstica e terapêutica*  

2 2235* Enfermeiros e Afins* 

3 2236* Fisioterapeutas 

4 2232-08 Cirurgião dentista - clínico geral 

5 2232-93 
Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da 
família 

6 2234-05 Farmacêutico 

7 2234-25 
Farmacêutico práticas integrativas e 
complementares 

8 2237-10 Nutricionista 

9 2238-10 Fonoaudiólogo 

10 2239-05 Terapeuta ocupacional 

11 2241-E1 Profissional de educação física na saúde 

12 2263-20 Naturólogo 

13 2515-10 Psicólogo clínico 

14 2515-40 Psicólogo do trabalho 

15 2515-55 Psicólogo Acupunturista 

16 2516-05 Assistente social 

 
2.2 Passa a exigir o preenchimento do campo Gerente / Administrador / Diretor Clínico sempre que o 

campo estiver em branco e o usuário alterar alguma informação do estabelecimento, só sendo 
possível gravar as alterações realizadas após preenchimento do campo. 

 
2.3 Desativação das críticas que restringem o cadastramento de Unidade Odontológica Móvel (UOM) 

apenas para municípios participantes do Programa Território da Cidadania. 
 
2.4 Criação de críticas para impedir cadastros de Consultórios Isolados com gestões Estadual ou Dupla. 
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3 MÓDULO PROFISSIONAIS 

 
3.1 Extinção dos dados “Data de entrada”, “Data de desligamento” e “Motivo do desligamento”. A partir 

desta versão, serão consideradas apenas a competência de entrada e de saída do profissional como 
já é feito pelos sistemas de processamento. A data de entrada e saída na equipe será mantida. 

 
ATENÇÃO: A extinção da “Data de entrada”, “Data de desligamento” e “Motivo do desligamento” 
alterou a funcionalidade de Importador de Profissionais de Outros Sistemas. Verificar a alteração 
do layout no documento  CadernoLayoutTXT_ImportacaoProfissionais_OutrosSistemas.docx. 
 

 
3.2 Considerando problemas na produção do E-SUS AB, relacionados a nomes abreviados ou com 

caracteres inválidos provenientes do CNES, foram ajustadas as críticas de entrada de dados para o 
nome de profissionais, seguindo as mesmas regras utilizadas pelo Cartão Nacional de Saúde (CNS). 
Foram ainda identificados 3600 profissionais com problemas que serão criticados pela advertência 
“1211 Nome incompatível com Receita Federal”, que em breve será transformada em consistência. 
IMPORTANTE: Para gestores que têm acesso à internet, sugere-se a utilização do botão “Obter CNS” 
para buscar os dados do profissional (nome e CNS) diretamente da base do CNS, com base no CPF 
informado. 

 
4 OUTRAS ALTERAÇÕES 

 
4.1 Retirada a obrigatoriedade de realização de Advertência Completa após a atualização da versão; 
 
5 RELATÓRIOS 
 
Alteração do Relatório de Endereço Complementar => Inclusão da informação de serviços/classificação.  
Alteração do Relatório de Fichas de Equipes - Vinculação NASF => Inclusão da informação de INE 
Retirada da data de entrada do Relatório de Profissionais por Estabelecimento 
Retirada da data de entrada do Relatório de Profissionais por Estabelecimento e CBO 
Retirada da data de entrada do Relatório de Ficha do Profissional 
Exclusão do Relatório de Profissionais Desligados no Estabelecimento  
  
6 CRÍTICAS DE ADVERTÊNCIA E CONSISTÊNCIA 
 
Novas críticas de advertência: 
1199 Prof com nome impróprio 
1201 Nome com termo uma letra dif de E/Y 
1202 Nome Prof com espaço duplicado 
1203 Nome Prof com 3 letras iguais 
1204 Nome Prof com menos de 3 caracteres  
1205 Nome Prof com 3 consoantes seguidas 
1206 Nome Prof iniciado com consoante e 3 vogais 
1207 Nome iniciado com 2 termos tamanho 1 
1208 Nome iniciado com 2 termos tamanho 2 so 
1209 Nome um termo só com consoantes 
1210 Nome iniciado com consoantes 
1211 Nome incompatível com receita federal 
1212 Estab sem atualização há mais de 5 meses  
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Advertências desativadas: 
0598 Prof. com data de entrada não preenchida 
 
Novas críticas de consistências: 
1213 Estab tipo 22 com gestão dupla 
1214 Estab tipo 22 com gestão estadual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro 23 de junho de 2017.  
 
Equipe CNES Desenvolvimento 
Secretaria Executiva / Departamento de Informática do SUS - SE/DATASUS  
Coordenação Geral de Análise e Manutenção/CGAM  
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de Saúde/CDESS  
 
Equipe CNES Gestão 
Secretaria de Atenção à Saúde / Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (SAS/DRAC) 
Coordenação Geral de Sistemas de Informação (CGSI) 
Núcleo de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (NCES) 


