
Coordenação-Geral de Gestão de
Sistemas de Informações em Saúde



● Sistema de informação de base nacional que permite a identificação
unívoca dos estabelecimentos de saúde em território nacional.

● 1976: Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (AMS)
○ primeiras informações sobre os estabelecimentos de saúde

brasileiros
● 1976: instituição da Ficha Cadastral de Hospitais (FCH) e da Ficha

Cadastral de Terceiros (FCT) no escopo do SNPCH, que migrou
posteriormente para o SAMPHS e depois para o SIH (Sistema de Informação
Hospitalar).

● 1994: instituída a Ficha Cadastral de Ambulatórios (FCA) no escopo do SIA
(Sistema de Informação Ambulatorial).

● 2003: até aqui tínhamos um cadastro unidades de saúde ambulatoriais no
SIA e um cadastro de Hospitais no SIH.

De onde surgiu o CNES?



Fichas do SIA e SIH
FCH do SNPCH FCA do SIA

Estas fichas tinham a função de realizar consistências mínimas no processamento do SIA e SIH para fins de
faturamento, e foram integralmente incorporadas no CNES, que passou a ser base desses sistemas.

1976 1994



Fichas complementares do SIA 
FCA/D do SIA FCA/ONCO do SIA1996 1999



● Portaria n° 376/SAS/MS, de 03 de outubro de 2000 que aprova as Fichas
de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES) e as diretrizes para o
recadastramento nacional.

● O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) foi criado pela
Portaria n° 403/SAS/MS, de 20 de outubro de 2000, e entrou em
funcionamento para cadastramento de todos os estabelecimentos de
saúde em território nacional em outubro de 2005.

● De acordo com a Portaria 1.646/GM/MS, de 02 de outubro de 2015, o CNES se
constitui como documento público e sistema de informação oficial de
cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde no
país, independentemente da Natureza Jurídica ou de integrarem o SUS.

Como surgiu o CNES?

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1646_02_10_2015.html


1ª versão - O FCES (2001)  

Basicamente a unificação das FCH e FCA + a criação de um cadastro individualizado dos profissionais SUS



2ª versão - SCNES (2005)  



Versão atual CNES 4.1.20 (2019)  



Após quase 20 anos de funcionamento, o CNES incorporou uma série de novas informações,
regras e funcionalidades que tornaram o cadastramento um processo cada vez mais complexo.
O CNES não é 1 aplicativo. Atualmente ele é composto de 5 aplicativos.

O CNES

Desktop Simplificado Portal 

CNESNet (portal antigo)
Gestão



1. usado por mais de 87 sistemas de informação do Ministério da Saúde
2. sistema de base nacional
3. base histórica cadastral de mais de 15 anos
4. mais de 340 mil estabelecimentos em sua base
5. mais de 3 milhões de profissionais em sua base
6. informação sobre mais de 490 mil leitos hospitalares
7. base para faturamento para toda a rede assistencial do SUS
8. maior fonte existente sobre disponibilidade de serviços de saúde
9. possibilita a geolocalização dos estabelecimentos de saúde
10. qualquer pessoa pode baixar o seu conteúdo completo

Por que o CNES é bom?



1. possui informações dispensáveis ( de inútil)
2. tem muitas regras que dificultam o seu preenchimento
3. conjunto de conceitos/definições não são claros
4. não é um aplicativo, são CINCO aplicativos
5. informações existentes extrapolam o seu escopo
6. dados não são confiáveis, decorrente do viés de faturamento
7. muitas seções de dados não são atualizadas pelo gestor
8. relatórios são ruins, dificultando a análise da informação
9. disseminação de dados estatísticos é muita básica
10. informação não está estruturada com foco no cidadão

Por que o CNES é ruim?



CNES EM NÚMEROS



340.115 SUDESTE 159.994

SUL 70.033

NORDESTE 67.713

CENTRO-OESTE 25.070

NORTE 17.305



Composição dos estabelecimentos de saúde

168.378 51.610 37.564 25.243

8.827 9.048 5.975 5.077



Composição dos estabelecimentos de saúde



Composição da força de trabalho

Médicos 595.700

Médicos (AB) 47.800

Enfermeiros 974.000

Total 3.139.000



Composição dos leitos hospitalares

Leitos Público Privado Total

Clínico 108.175 47.577 155.752

Cirúrgico 74.635 42.944 117.579

Terapia 

Intensiva 30.107 27.788 57.895

Obsté trico 39.746 13.549 53.295

Pediátrico 39.669 10.886 50.555

Psiquiátrico 21.767 11.588 33.355

Hospital Dia 5.281 5.589 10.870

Crônicos 8.798 1.899 10.697

Total 328.178 161.820 489.998



ÚLTIMAS MUDANÇAS 2019



● Criação do GT: Portaria n. 810/GM, de 8 de maio de 2014

● Prorrogação: Portaria n. 206/GM, de 13 de fevereiro de 2015

● Temporalidade: 120 dias a contar da data da primeira reunião, mais 60 dias para consulta
pública

● Prorrogada por mais 120 dias, a contar de 23 de janeiro de 2015 (prazo máximo: 23 de maio de
2015)

● Participantes:Representantes de todas as secretarias do MS, ANS, ANVISA, CONASS, CONASEMS e
IBGE

● Publicada a Portaria 2022/GM/MS, de 7 de agosto de 2017(*).

● CNES VERSÃO 4.0.50
Funcionalidade disponibilizada no CNES na competência de novembro/2018.

● OBRIGATORIEDADE DA INFORMAÇÃO: implementada na competência julho/2019.

Classificação de Estabelecimentos de Saúde - histórico



Percentual de preenchimento da Nova Classificação de 
Estabelecimentos de Saúde

CNES, 08/2019



Objetivo: realizar estudo de conformidade de forma a avaliar a coerência do novo tipo de estabelecimento em
relação ao restante de informações do estabelecimento (recursos físicos, recursos humanos e tipologia de
estabelecimento anterior).

Amostra: 384 estabelecimentos, ao qual considera-se uma amostra estatisticamente representativa do
universo de 338.838 estabelecimentos ativos no CNES (31/07/2019).

Metodologia: foi selecionada uma amostra randomizada da base de dados atual do CNES, ao qual foram
selecionados 384 estabelecimentos (0,11%) com status ativo em 31/07/2019. Efetuou-se avaliação das
informações qualitativas (recursos físicos, recursos humanos e tipologia de estabelecimento anterior) de cada
estabelecimento da amostra, de forma a verificar a coerência entre os dados em avaliação. Cada análise
técnica recebeu a marcação de coerente ou não.

Resultado: após avaliação foram encontrados 317 estabelecimentos (82,55%) com situação conforme para os
dados avaliados e 67 estabelecimentos (17,45%) inconformes referente ao novo tipo de estabelecimento
informado.

Conclusão: O estudo resultou em um percentual de coerência de 82,55 para os dados cadastrais analisados de
tipos de estabelecimentos no CNES. Após avaliação, a equipe técnica considerou que os resultados encontrados
foram satisfatórios, porém ainda há a necessidade de atuação com vistas a qualificar este dado junto ao CNES.
O resultado encontrado possui 95% de grau de confiança.

Análise estatística



● A Portaria SAS/MS nº 359, de 15 de março de 2019, define que a
informação de Localização Geográfica, bem como a de Horário de
Atendimento, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), são obrigatórias

● Necessidade de qualificação dos dados de referenciamento geográfica
informados no CNES

● A crítica de consistência ativa, que obriga o preenchimento dessas
informações, será desativada, pelo motivo da ferramenta
OpenStreetMaps estar instável. Será lançada nova versão, para que a
informação possa ser preenchida corretamente

● O novo prazo para se tornar consistência novamente, será na
competência 12/2019.

Percentual de preenchimento Localização geográfica

CNES, 08/2019

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2019/prt0359_05_04_2019.html


Distribuição espacial dos estabelecimentos x localização geográfica CNES



Distribuição espacial dos estabelecimentos indicados fora do território brasileiro no CNES 



● Orientação de preenchimento atual (Versão 4.1.20) disponível na Wiki CNES:
https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/Como_informar_a_localiza%C3
%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica_do_estabelecimento.

● Considerando que será lançada nova versão (Versão 4.1.30), para que a
informação possa ser preenchida corretamente, e de forma mais simples,
sugerimos o acompanhamento do Leia-me da Versão, que trará todas as
informações de como proceder na inserção desses dados.

Orientações preenchimento

https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/Como_informar_a_localiza%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica_do_estabelecimento


Perspectivas futuras

Necessidade de simplificação do processo cadastral:
1. melhorias tecnológicas
2. revisão dos leitos
3. simplificação do cadastramento de equipes e de regras

relacionadas
4. revisão da semântica utilizada no cadastro
5. revisão da documentação
6. fortalecimento de ações de monitoramento
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