
Instrutivo SCNES SIMPLIFICADO
Passo a passo para cadastramento



INSTALAÇÃO DO PROGRAMA
SCNES SIMPLIFICADO

Siga passo a passo, 
será mais fácil do 

que imagina!



- Antes de dar início ao processo de cadastramento, realize uma pesquisa no site do CNES: 
http://cnes.datasus.gov.br > Consulta Estabelecimento > digitar nº do CPF para verificar se o seu 

estabelecimento ainda não possui nº no CNES. 
- Para fazer a pesquisa do profissional: http://cnes.datasus.gov.br > Consulta Profissional > digitar nº do CPF.



1º PASSO: Instalação PROGRAMA do SCNES SIMPLIFICADO



INCLUSÃO DE DADOS NO SCNES
Cadastramento do Estabelecimento

Agora vamos iniciar o 
cadastro do 

estabelecimento. Continue 
seguindo passo a passo.



Após a instalação do programa SCNES, surgirá na área de trabalho 
um ícone com o desenho da bandeira Nacional. Clique neste ícone 

com o botão direito do mouse e execute como adminis trador para 
iniciar o cadastramento.



Para inclusão de dados do Estabelecimento nos módulos (formulários) acessar, na página principal 
do Programa: 

Cadastros > Estabelecimentos > Incluir.

Para visualizar os dados já cadastrados, para 
fazer alterações ou para continuar o registro 
de dados no cadastro acessar a página 
principal do Programa: 
Cadastros > Estabelecimentos > Alterar.

ATENÇÃO! Durante todo o processo 
do cadastramento o STATUS informará 

“NÃO APROVADO”, só após o 
término do cadastramento, com a 

geração dos relatórios de advertência e 
consistência, não havendo 

pendências, o STATUS será modificado 
para “CONSISTIDO”. 



Preenchimento dos dados do estabelecimento de saúde no CNES - acessar na página principal do 
Programa 

Cadastro > Estabelecimento: 
• Módulo Básico – Cadastrar Identificação.

Após preencher os dados, em cada uma das abas 
sempre grave suas alterações no fim da tela, na opção 

“GRAVAR”.

Atenção! O programa pode ou não pedir a atualização de algum 
arquivo no decorrer do cadastramento do estabelecimento.

Os arquivos de atualização solicitados estão disponíveis no site: 
cnes.datasus.gov.br > Serviços > Recebimento de arquivo 

(Aplicação).



Continuação do cadastramento – Módulo Básico (Caracterização e Inst. Físicas)

Caracterização

Após preencher os dados, sempre clique no botão 
“Incluir”.



• Módulo Conjunto – Cadastrar Serviços 
Especializados (incluir serviços especializados só quando necessário).



• Equipamentos – Cadastrar Equipamentos (incluir serviços especializados só quando necessário)
e Rejeitos (obrigatório). 



Cadastramento dos profissionais

Fique tranquilo, já está 
chegando ao fim. Você 
pode cadastrar quantos 

profissionais for 
necessário.



Para inclusão de dados do Profissional nos módulos (formulários) acessar, na página 
principal do Programa: 

Cadastros > Profissionais> Incluir.

• Dados de identificação dos Profissionais: número de CPF, nome completo, sexo, nome 
da mãe, data de 

nascimento, número de identidade, nacionalidade e escolaridade.
• Dados residenciais dos Profissionais: cadastrar o endereço completo.



Consistência e Exportação

Essa é a última etapa do 
cadastramento. Aqui 

vamos encontrar ou não 
algum tipo de erro e 

realizar os acertos para 
finalizar com a exportação.



Terminado o cadastramento do estabelecimento e dos profissionais, retornar a página cadastros, 
Estabelecimento, clicar em alterar, selecionar o estabelecimento e clicar em consistir.



Após realizar a consistência, clique no botão EXPORTAR.



Após realizar a EXPORTAÇÃO, clique no botão transmitir DATASUS.



ATENÇÃO!!!
Após clicar no botão TRANSMITIR DATASUS, será enviada uma senha para o 

seu e-mail.
Volte para o seu cadastro, realize uma nova consistência e clique em 

TRANSMITIR DATASUS novamente. Coloque a senha e seu cadastro será 
realizado.

Verifique o prazo de transmissão para o DATASUS através do site, cnes.datasus.gov.br


