


Contextualização -
principais sistemas de 

atenção à saúde 
atuais



Portaria GM/MS 896 29/06/1990: Art.1 Fica o INAMPS incumbido de implantar o Sistema de Informações Hospitalares

do SUS (SIH-SUS) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS).

BPA-C BPA-I APAC RAAS-PSI RAAS-AD AIH

Lógica centrada na 

produtividade de procedimentos 

assistenciais e faturamento dos 

serviços prestados.        

Fragmentação das bases  de 

dados/sistemas e redundância 

da informação. 

Sistemas temáticos: SISCAN, 

SISPRENATAL, SISCOLO, 

SISMAMA, HIPERDIA, SISVAN.  

Os principais Sistemas de Informação da Atenção à Saúde atuais foram

criados sob a gestão do INAMPS.

● 1990 – SIH – Sistema de Informação Hospitalar

● 1990 – SIA – Sistema de Informação Ambulatorial



bases legais do
cmd



● Resolução CIT n° 6/2016: é instituído como o documento público que
coleta os dados de todos os estabelecimentos de saúde do país em cada
contato assistencial.

● Decreto de 29/11/2017: dispõe sobre o CMD e determina a sua
implantação. O CMD é considerado componente de informações
essenciais sobre questões epidemiológicas, ações e prestação de
serviços de saúde do Sistema Nacional de Informações em Saúde - SNIS,
de que trata o art. 47 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

● Portaria SAS n° 2.148/2017: Encerra o envio das informações da
Atenção Básica para o SIA e integra o SISAB ao CMD.

● Resolução CIT n° 34/2017: Atualiza o modelo de informação do CMD
(adiciona os conceitos e definições).

● Portaria GM/MS n° 408/2018: Disponibiliza o webservice do CMD para
testes de integração.



O QUE É O 
CMD





A implantação do CMD será incremental e gradual: 

Art. 6° a Art. 9° da Resolução CIT n° 6 de 2016

Etapa 1: Atenção Básica e ANS  

Etapa 2: SUS não faturável e Não SUS
(RAAS-Psi e CIHA) 

Etapa 3: SUS faturável 
(SIA e SIH e seus subsistemas) 



O QUE MUDA COM 
O CMD



Instrumento de Registro Único



Etapa 1
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Etapa 3 - Faturamento
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O QUE MUDA - Coleta e Envio

Webservice do 
CMD

CMD-Coleta Sistemas Próprios

Estabelecimentos de 
Saúde
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O que muda: Processamento e Gestão 

Processamento diário e 
resultado disponível no 
CMD-Gestão em até 24h

Incompatibilidades com 
regras do processamento 

geram bloqueio

Webservice do CMD

Processamento

CMD-Gestão

Gestão online e em 
ambiente restrito



Quem SIA e SIH (hoje) CMD (futuro)

Unidades 
Saúde

Envio de pacote mensal. Envio diário e em tempo real.

Envio para SMS e/ou SES. Envio para o Ministério da Saúde.

Depende da emissão de relatórios pelo 
gestor para acompanhar.

Acompanha a produção no CMD-Gestão. 

Gestores

10 dias em média para realizar controle e 
avaliação da produção.

Controle e avaliação contínuos e 
ininterruptos.

Rotinas manuais para importação de 
produção e execução do processamento.

Sistema totalmente automatizado com 
processamento constante.

Acesso às informações dos 
estabelecimentos sob a sua gestão.

Acesso às informações do seu território. 

Regras de difícil gestão por estarem nos 
códigos dos dois sistemas.

Regras transparentes baseadas no CNES e RTS 
parametrizáveis facilmente.

Visualização da produção 45 dias após final 
do mês.

Visualização da produção após 
24 horas.

O QUE MUDA: PROCESSO



O QUE MUDA: INFORMAÇÃO
SIA e SIH (hoje) CMD (futuro)

Morbidade em 30% dos atendimentos SUS

Morbidade em 100% dos atendimentos SUS, 
particulares, planos de saúde públicos e gratuidade. 

Morbidade em 70% dos atendimentos da saúde 
suplementar (dados da ANS).

Quantidade de procedimentos SUS realizados 
no país.

Quantidade de procedimentos de qualquer 
financiamento (SUS, particular, convênio).

Quantidade de autorizações: AIHs e APACs. Quantidade de atendimentos em qualquer 
modalidade. Quantidade de internações.

Quantidade de pessoas que foram internadas. 
(com inferência estatística) Quantidade de pessoas atendidas em qualquer 

modalidade (hospitalar, ambulatorial, domiciliar...)
Quantidade de pessoas em alguma modalidade 
de tratamento da APAC.
(com inferência estatística) 

Valores de referência federal e complemento 
local por ente federativo.

Valores de complemento municipal e estadual por 
estabelecimento de saúde.



Fluxo dos 
contatos 

assistenciais   





Status de um Contato Assistencial

Status intermediários:

Bloqueado: Financiado pelo

SUS (exceto na modalidade

assistencial AB), que foi

identificado com alguma

incompatibilidade de regras no

processamento ou selecionado

pela Secretaria de Saúde

gestora para análise.

Validado: Financiado pelo SUS

(exceto na modalidade

assistencial AB), que está

compatível com todas as regras

do processamento.

Status finais: 

Liberado: Enviado para a base

nacional do CMD (não financiado

pelo SUS ou financiado pelo SUS

AB), cuja validação já foi

realizada pelo sistema de origem.

Aprovado: Financiado pelo SUS

(exceto na modalidade

assistencial AB), que tem

concordância da Secretaria de

Saúde gestora quanto à sua

veracidade.

Cancelado: Identificado com

alguma inconformidade pela

Secretaria de Saúde gestora ou

pelo estabelecimento de saúde

responsável.



arquitetura geral 
do cmd  



Arquitetura Geral do CMD e seus componentes

CMD-Portal 

CMD-Coleta Sistemas Próprios

Webservice

Wiki
Documentação

Banco de Dados

Processamento

CMD-Gestão

Estabelecimentos 
de Saúde

MS - SES - SMS -
Estabelecimentos

Disseminação dos 
dados

Acesso Público

Modelo de 
Informação Único



Coleta dos dados: modelo de informação 

Modelo de Informação: Representa os elementos modelados em seções e blocos de
informações, além de especificar os tipos de dados a serem informados.

No CMD

Modelo de Informação Único = Instrumento de Registro Único 



modelo de informação do CMD: Identificação do Indivíduo 



modelo de informação do CMD: Informações do Contato Assistencial 

Modalidade Assistencial:

Atenção Básica: atenção à saúde realizada por equipes multiprofissionais, obedecendo aos princípios da territorialidade e
longitudinalidade, coordenando ou integrando o cuidado da rede.
Atenção Domiciliar: atenção à saúde realizada de forma substitutiva ou complementar a internação hospitalar ou cuidado ambulatorial
por profissionais de saúde no domicílio do indivíduo.
Atenção Intermediária: atenção à saúde intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial para realização de
procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente em um leito por um período
inferior a 24 horas.
Atenção Hospitalar: atenção à saúde prestada a um indivíduo por razões clínicas, cirúrgicas ou diagnósticas que demandem a ocupação
de um leito de internação por um período igual ou superior a 24 horas.
Atenção Psicossocial: atenção à saúde por meio de cuidados ambulatoriais de caráter territorial e comunitário que visa à substituição do
modelo asilar manicomial, que possibilitem a reabilitação psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico ou transtorno mental,
incluindo aquelas com necessidades decorrente do uso de álcool e outras drogas.
Atenção à Urgência/Emergência: atenção à saúde não programada destinada ao indivíduo cuja severidade de seus agravos ou lesões
necessite de atendimento em tempo hábil e oportuno.
Ambulatorial Especializada: atenção à saúde de caráter ambulatorial composta por ações e serviços cuja complexidade da assistência na
prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico
e tratamento.

Procedência:
Demanda espontânea

Ordem Judicial 
Retorno

Demanda referenciada



modelo de informação do CMD: Informações do Contato Assistencial 

Caráter do Atendimento

Eletivo: é o atendimento previamente
programado ou agendado.
Urgência: é o atendimento ao indivíduo
cuja severidade dos agravos ou lesões
demanda atendimento em tempo hábil e
oportuno, não sendo possível programar
ou agendar previamente.

Motivo do Desfecho:

Alta Clínica: conclusão do contato assistencial, sem necessidade de continuidade do cuidado, confirmada pelo profissional responsável.

Alta Voluntária: conclusão do contato assistencial por decisão do indivíduo comunicada ao estabelecimento de saúde, sem que o profissional de saúde

responsável pela sua assistência confirme a finalização do cuidado.

Encaminhamento: conclusão do contato assistencial com orientação do profissional responsável para continuidade do cuidado em outro ponto de

atenção.

Evasão: conclusão do contato assistencial ocorrida quando o indivíduo abandona o estabelecimento de saúde por vontade própria sem solicitação ou

condição de saúde que permita sua saída confirmada pelo profissional responsável pela sua assistência.

Ordem Judicial: conclusão do contato assistencial ocorrida quando o estabelecimento de saúde recebe uma ordem do juiz para dar alta ao indivíduo.

Óbito: conclusão do contato assistencial em decorrência da morte do indivíduo.

Permanência: conclusão parcial do contato assistencial ocorrida quando o indivíduo permanece em tratamento, mas o estabelecimento de saúde, por

qualquer motivo, deseja enviar as informações do contato assistencial.

Retorno: conclusão do contato assistencial com orientação do profissional responsável para continuidade do cuidado no mesmo ponto de atenção.

Transferência: conclusão do contato assistencial por necessidade imediata de continuidade do cuidado em outro estabelecimento de saúde, confirmada

pelo profissional responsável.



modelo de informação do CMD: Problema(s)/Diagnóstico(s) Avaliado(s) 

OID é um mecanismo de identificação que atribui um nome globalmente inequívoco a

qualquer tipo de objeto ou conceito que necessite de um nome duradouro.

(Adaptado de What is an OID?).



modelo de informação do CMD: Procedimento(s) Realizado(s)

Financiamento:

Sistema Único de Saúde (SUS)
Plano de Saúde Público
Plano de Saúde Privado 

Particular
Gratuidade

Terminologias para 
Procedimento realizado:



CMD-Coleta

Aplicativo do Ministério da 
Saúde para coleta e envio dos 

contatos assistenciais.



Navegação no CMD-Coleta

https://youtu.be/8vtLZB8LTtg

Disponível no Canal “Coordenação CGSI“ no 
Youtube

https://youtu.be/8vtLZB8LTtg


CMD-Portal

❖ Consultar informações institucionais;

❖ Consultar e baixar documentos

relacionados ao projeto;

❖ Visualizar as últimas notícias;

❖ Consultar agenda de eventos;

❖ Acessar sites relacionados;

❖ Baixar o CMD-Coleta;

❖ Acessar os canais do CMD no Facebook,

Youtube e Wiki;

❖ Acessar o CMD-Gestão.

Acesse: cmd.saude.gov.br 

Área pública 



CMD-Portal



CMD-Gestão

❖ Área restrita do CMD-Portal

destinado a Secretarias de

Saúde e Estabelecimentos;

❖ Acesso com login e senha após

cadastro no CNES-Gestão.

Secretarias de Saúde

I- Visualização dos contatos assistenciais de

todo seu território; e

II - Gestão dos contatos assistenciais dos

estabelecimentos de saúde sob sua gestão.

Estabelecimentos de Saúde

I- Visualização dos resultados do

processamento e da gestão dos seus

contatos assistenciais.

https://conjuntominimo.saude.gov.br/cmd-web/#/login
https://conjuntominimo.saude.gov.br/cmd-web/#/login


CMD-Gestão



Os gestores estaduais/municipais utilizarão seu usuário “administrador” ou
“concedido” para:

● Acessar a plataforma CNES-Gestão;
● Cadastrar novos usuários conforme nível hierárquico; e
● Vincular os usuários ao sistema e pacotes de funcionalidades.

CMD-Gestão: Controle de Acesso

Documentação de uso encontra-se disponível em https://wiki.saude.gov.br/cnes.



Disseminação dos dados públicos

Conjunto Mínimo de Dados (CMD)

+

Construção de painéis no CMD Portal e CMD Plataforma de Gestão

http://tabnet2.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?CMD/cmdproc_atendbr.def


TabNet



CMD-Wiki → documentação do CMD

ACESSE: WIKI.SAUDE.GOV.BR/CMD

https://wiki.datasus.gov.br/cmd/index.php/P%C3%A1gina_principal
https://wiki.datasus.gov.br/cmd/index.php/P%C3%A1gina_principal


informações 
importantes



Estratégia de Implantação 

● Utilização de tecnologias de divulgação e ensino a distância,
tais como: vídeos tutoriais (youtube), FAQ (wiki), transmissões
ao vivo (youtube/facebook).

● Realização de capacitações presenciais

○ Ciclo 1: conceitos básicos sobre CMD, acesso e navegação
no CMD-Gestão e operação do CMD-Coleta.

○ Ciclo 2: introdução ao faturamento no CMD, operação das
funcionalidades de controle e avaliação no CMD-Gestão.



Testes de integração de sistemas 
próprios com webservice do 

CMD

Em andamento:

Disponível na wiki do CMD!

Acesse os canais de comunicação do CMD e fique
sempre por dentro das novidades do projeto:

You Tube - Canal 
Coordenação CGSI

facebook.com/cmdsaude

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



Agradecemos a presença!


