
 Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. 
Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 

CNPJ - 59.995.241/0001-60 
 

 
Avenida Angélica, 2466 – 17º andar - Consolação - São Paulo/SP – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br 
Site: www.cosemssp.org.br 

Fone: (11) 3083-7225 

 

Material Elaborado pelo Apoiador do COSEMS/SP Diego Meloni, a partir das principais 

discussões do processo de Educação Permanente (EP), na Região de Barretos, com 

contribuições das apoiadoras Ely Regina Goulart Bernardes e Tania de Freitas. 

 

ROTEIRO DE DICAS POR SISTEMA 

1) CNES: http://cnes.saude.gov.br/ 

1- Acompanhar a troca de profissionais e conferir a carga horária das 

equipes 

2- Verificar a data de envio do CNES por competência, bem como a 

disponibilização de dados públicos 

3- Ao contratar novo profissional, verificar se possui outro vínculo, 

principalmente no caso de ESF ou EAP. 

4- Avaliar as ambiências e equipamentos disponíveis em cada UBS 

2) SIOPS- http://siops.datasus.gov.br/consleirespfiscal.php 

1- Analisar o SIOPS do ano de 2020→acessar o 6º bimestre de 2020. 

2- Verificar o percentual aplicado em saúde com recursos próprios 

3- Verificar na última aba do RREO, a dotação orçamentária, as despesas 

com recursos vinculados e próprios e as despesas por subfunção. 

4- Verificar se todas subfunções possuem dotação e despesas. 

3) SISMAC-https://sismac.saude.gov.br/teto_financeiro_detalhado 

1- Verificar o teto detalhado do município 

2- Conferir as portarias e composição do teto 

4) eGestor AB- https://egestorab.saude.gov.br/ 

1- Consulta dos relatórios públicos- aba Financiamento APS 

2- Conferir os repasses detalhados por mês 

3- Analisar os descontos e a mudança de valores repassados 

4- Discutir regras do programa Previne Brasil, sendo visualizado no login do 

gestor, o número de cadastro e a nota dos indicadores. 

5- Cadastros (questões relacionadas ao cadastro – avaliação dos cadastros 

e avaliação do relatório de inconsistência, precisa estar vinculado 

responsável familiar e ao domicílio). 
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6- Gestante (referente ao código ser inserido no sistema, pactuar fluxo 

interno para consulta com atendimento odontológico, realizar exames de 

sífilis e HIV inserir os dados no início do Pré-Natal, podendo ser resultado 

de sorologia ou teste rápido). 

7- Cobertura do Exame de Citopatológico em mulheres com a idade de 25 a 

64 anos, diante da parceria com outras instituições de coleta, deverá fazer 

a inclusão das informações no sistema de informação e no prontuário da 

paciente realizada pelo município. 

8- Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente, A criança 

deve possuir o número do CNS ou CPF vinculado ao seu cadastro. Caso 

não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo 

“Cidadão”, conforme observado nos demais indicadores. Importante 

observar também se está com a data de nascimento correta. 

9- Hipertensos realizar a aferição da PA semestralmente nos últimos 12 

meses, ser incluso no campo Problemas ou Condições através dos 

profissionais enfermeiros e médicos. 

10- Diabetes, incluir o Problema ou Condição no PEC e realizar o exame de 

Hemoglobina Glicada ao menos 1 vez por ano com a solicitação pelos 

profissionais enfermeiros e médicos. 

11- Necessidade de colocar o CID ou CIAP na avaliação dos pacientes, 
sempre que o mesmo apresentar algum problema ou condição de saúde. 
Este processo ajuda no monitoramento e na contabilização do indicador. 

12- Os repasses financeiros da APS estão atrelados aos resultados conforme 
atingir as metas, sendo importante a retirada de relatórios de 
inconsistências dos cadastros e análises para disparar movimentos de 
discussão e reorganização dos processos de trabalho da equipe. 
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