
Instrutivo SCNES COMPLETO 
Passo a passo para cadastramento 



INSTALAÇÃO DO PROGRAMA  

SCNES COMPLETO 
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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. 
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Baixar e instalar os seguintes programas: 

1. INSTALAÇÃO DO FIREBIRD  (somente versão 1.55) 

Clicar no link: http://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/aplicativos.jsp  
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 Importante !!! 

 
Selecionar  a opção Executar como Aplicação 

Desmarcar a opção “Instalar aplicação no Painel de Controle” 
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Recomendações 

 
Windows XP: selecionar a opção Executar como Serviço 

Windows 7, 8 : selecionar a opção Executar como Aplicação 

 

OBS: Window 10, não é recomendado  a instalação pelo Datasus 



2. INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SCNES COMPLETO 

  

Acessar o link: http://cnes.datasus.gov.br  
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ATENÇÃO! 
 

SCNES ATUALIZAÇÃO: 

 Deverá ser utilizado 

APENAS para a 
ATUALIZAÇÃO DE 

VERSÃO, quando já 
existir Base SCNES 

instalada.   

http://cnes.datasus.gov.br/
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Após a instalação do FIREBIRD e 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 administrador para  iniciar o cadastramento. 
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Atenção!!! 

Após a Instalação, deverá ser marcado no cadastro do Gestor no SCNES as opções abaixo. 

Siga rigorosamente o que está indicado acima, no passo 4 inclua todos dados do estabelecimento corretamente. 

Não é possível a recuperação do Usuário e Senha, criados no passo 5. Em caso esquecimento destes, desinstalar e fazer nova 

instalação. 

 

1. “Próximo” 

2. Perfil: Estabelecimento  
Cadastamento: Completo  “Próximo” 3. Gestor: Distrito Sanitário 

4. Dados do seu Estabelecimento 

5. Usuário e Senha 

(min. 6 dígitos/ máx. 8 dígitos) 



INCLUSÃO DE DADOS NO SCNES 

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

: 

 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 da  Advertência e da 
Consistência (pags. 22 e 26), não 
havendo pendências na Consistência, o 
STATUS será modificado  para 
“CONSISTIDO”. 
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1. Cadastros > Estabelecimentos 

2. Incluir 



Preenchimento dos dados do estabelecimento de saúde no CNES  

 

Cadastro > Estabelecimento > Incluir > Identificação Principal 

 

Após preenchimento dos dados, clicar em GRAVAR 
antes de mudar de tela. 
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Gerente/Administrador 

 

Esta etapa só será preenchida após a 
inclusão dos profissionais.  

Depois da  inclusão do profissional com CBO 
de gerente/administrador, voltar ao cadastro 
do estabelecimento na aba Identificação 
Principal, pesquisar e incluir o 
Gerente/Administrador. 

 

 

Módulo Básico 
 

1. Identificação Principal – Preencher os dados conforme preenchimento com xxx e 000   
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Módulo Básico  
 

2. Identificação Complementar – Campo obrigatório Licenciamento Sanitário 

ATENÇÃO!  

 

No preenchimento da Vigilância 
Sanitária em DOCUMENTO 
digitar o número do 
protocolo/número definitivo 
ou TIS, não deixar de 
preencher expedição e validade. 
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Módulo Básico  
 

3. Caracterização – Obrigatório o preenchimento de toodos os campos. Após preencher clique em incluir.  

Após preenchimento dos dados, clicar em GRAVAR 
antes de mudar de tela. 



Modulo Básico  
 

4. Atividades – obrigatório o preenchimento de todos os campos 

Após preenchimento dos dados, clicar em GRAVAR 
antes de mudar de tela. 
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Módulo CONJUNTO 

1. Instalações Físicas - Campo obrigatório 
 

Após preenchimento dos dados, clicar em GRAVAR 
antes de mudar de tela. 
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Módulo CONJUNTO 

2. Serviços de Apoio/Serviços Especializados  - Incluir quando a unidade realizar exames 
 

Após preenchimento dos dados, clicar em GRAVAR 
antes de mudar de tela. 



Módulo EQUIPAMENTOS 
 

1. Equipamentos – Incluir equipamentos somente quando a unidade realizar exames / serviços especializados 

 

2. Rejeitos - É obrigatório o cadastramento dos Rejeitos (lixo). 
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Após preenchimento dos dados, clicar em GRAVAR 

antes de mudar de tela. 

ATENÇÃO!  

 

Depois de gravar clique em 

sair e vá para tela inicial do 

programa SCNES 

COMPLETO.  

 

Para em seguida cadastrar os 

profissionais. 
 



 

Cadastramento dos Profissionais  
 

Cadastrar todos os Profissionais que atuam no 

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

 

 Módulo Profissionais 

 
1. Cadastros – Profissionais – Incluir - Identificação do Profissional. 

  Dados de identificação dos Profissionais 

  

  Incluir: número de CPF. Se o profissional for cadastrado clicar em obter CNS. 

  Vínculos: pesquisar o estabelecimento cadastrado. 

 

  OBS.: Não cadastrar no Reg Conselho de Classe os 2 primeiros números, ex: 52123456, não informar o              

 números 52. 
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1. Cadastros > Profissionais 

2. Incluir 
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Módulo Profissionais 

 
2. Identificação Complementar 

Incluir :  nome da mãe, data de nascimento, sexo, número do RG, nacionalidade e escolaridade.  

Dados residenciais dos Profissionais: cadastrar o endereço completo. 

Após preencher os dados solicitados, GRAVAR. 

Depois de incluídos os profissionais, volte ao estabelecimento - módulo básico – 
identificação principal e inclua gerente/administrador – clicando em pesquisar e 

selecione o profissional desejado. 
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ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO ÚNICO 
 

Link: http://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/arquivosAplicacao.jsp 

Arquivos de aplicação  - Downloads de Arquivo Único – selecionar UF - RJ  

http://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/arquivosAplicacao.jsp
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ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO ÚNICO 
 

Utilitários – Atualizar Bases – De arquivo – Arquivo Único – Selecionar em qual pasta esta o 

arquivo que foi baixado na pagina anterior. 

ATENÇÃO!  

 

O programa SCNES e o Arquivo da Aplicação devem estar na mesma competência. 

A competência do programa SCNES está visível no canto direito da tela. 
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FECHAR COMPETÊNCIA 
 

Outros – Fechar Competência – ok  

ATENÇÃO!  
 

Após o fechamento de competência não é 

possível voltar a competência anterior. Para 

voltar à competência é necessário desinstalar 

o programa SCNES e fazer nova instalação. 

 



Advertência, Consistência 

e Exportação 
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Terminado o cadastro do estabelecimento e seus profissionais, retornar a pagina principal do 

sistema SCNES 

ADVERTÊNCIA COMPLETA 

1. Movimento – Advertência Completa  

2. Iniciar 
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CONSISTÊNCIA COMPLETA 

1. Movimento – Consistência Completa 

 

 Selecionar – Todos, Completa, Todos - Iniciar 

ATENÇÃO!  
 

 

ATENÇÃO!  
 

Todas as pendências do Relatório de 

Consistência deverão ser resolvidas.  

Após o STATUS informar 

CONSISTIDO  fazer a exportação do 

cadastro. 

 

ATENÇÃO!  
 

 

 

Se após a consistência o relatório 

informar a critica “Tipo de Estrutura 

Incomp com tipo de Estab”, atualizar 

a base SCNES com Arquivo da 

aplicação  

CNES VÁLIDOS/EXPIRADOS. 
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EXPORTAÇÃO 
 

Retornar à página principal do sistema SCNES para fazer a  Exportação da Base. 

 

Criar uma pasta no meu computador (C:/) para salvar os arquivos de exportação. 

 

1. Movimento - Exportação - Base 2. Próximo 3. Munícipio P. Gestão - Próximo 

4. Movimento - GESTÃO DE 
ESTABELECIMENTOS – Todos – Próximo 

  

5. Pesquisar, selecione a pasta para 

encaminhar os arquivo de  exportação 

(BCK e QRP) - Próximo 

6. Próximo - Finalizar 
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       Envio de Cadastro pela 

 Plataforma SOLICITA CNES 
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Para nova numeração e atualização de CNES 

Após fazer a exportação, enviar os arquivos BCK e QRP (arquivos gerados automaticamente assim que é feita a 

exportação), entre os dias 11 e 25 de cada mês, através da plataforma Solicita CNES no link abaixo: 

 

http://subpav.org/subgeral/cgcca/solicitacnes 

Atenção: Solicitamos que o cadastro na plataforma tenha número de telecontato e e-mail ativos, pois se houver 

erros com o cadastro iremos entrar em contato pela plataforma, com os dados inseridos ao enviar. 

 

Após o envio dos arquivos de exportação, aguardar 30 dias para consultar o  cadastro e a numeração do 

estabelecimento no CNES no link abaixo: 

 

http://cnes.datasus.gov.br > consulta de estabelecimento, digitar CPF/CNPJ, se constar no site do cnes o 

cadastro esta ativo, vendo a ficha completa é possível visualizar quando foi incluído no cnes, ou quando foi 

feita atualização. 

 

Atenção: Para não ter o nº CNES desativado, o cadastro deve ser atualizado a  cada 6 meses, o processo de 

atualização é o mesmo da inclusão deve ser enviado o cadastro com o número de cnes existente, e enviado 

pela plataforma solicita cnes. 

 

 

Em casos de dúvida: 

E-mail: cnesnaosus@gmail.com 

http://subpav.org/subgeral/cgcca/solicitacnes
http://cnes.datasus.gov.br/
mailto:cnesnaosus@gmail.com

