INFORME n.º 01/2014 – Sistema de Captação do Atendimento
Informamos que, para possibilidade de criação da competência 01/2014, foi atualizado o
arquivo de configuração de competência no site do SIHD (http://www2.datasus.gov.br/SIHD/),
no link SISRCA, pasta “Arquivos de Configuração”. O mesmo deverá, após ser realizado o
download, ser importado na tela constante no menu: MANUTENÇÃO ->
CRIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Já está disponível, no site do SIGTAP (http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/download.jsp), o arquivo respectivo da competência 01/2014. Enquanto o
arquivo do CNES não for disponibilizado, a utilização do sistema poderá ocorrer normalmente
configurando o mesmo por meio do botão “Utilizar CNES competência anterior” na tela do
menu: MANUTENÇÃO -> PREPARAÇÃO DE AMBIENTE MANUAL.
Para suporte, o Ministério da Saúde disponibiliza o Help Desk no número 136 – opção 8 e a
correspondência eletrônica pelo endereço suporte.sistemas@datasus.gov.br.

INFORME n.º 02/2014 – Sistema de Captação do Atendimento
Informamos que, foi disponibilizado nova versão do SCA no site do SIHD
(http://www2.datasus.gov.br/SIHD/), no link SISRCA, pasta “Aplicativo”. As alterações desta
versão estão detalhadas no “Histórico de atualizações por versão”, exibido na tela inicial do
SCA.
Para suporte, o Ministério da Saúde disponibiliza o Help Desk no número 136 – opção 8 e a
correspondência eletrônica pelo endereço suporte.sistemas@datasus.gov.br.

INFORME n.º 03/2014 – Sistema de Captação do Atendimento
Informamos que foi disponibilizada nova versão do SCA no site do SIHD
(http://www2.datasus.gov.br/SIHD/), no link SISRCA, pasta “Aplicativo”. As alterações desta
versão estão detalhadas no “Histórico de atualizações por versão”, exibido na tela inicial do
SCA.
Está disponível também novo arquivo de configurações da competência 2014.01, na
pasta “Arquivos de Configuração”, com ajustes nas regras discriminadas no arquivo Notas da
Versão 201401_03 na pasta “Manuais e Documentação”.
Para suporte, o Ministério da Saúde disponibiliza o Help Desk no número 136 – opção 8 e a
correspondência eletrônica pelo endereço suporte.sistemas@datasus.gov.br.

INFORME n.º 04/2014 – Sistema de Captação do Atendimento
Informamos que o prazo definido no Artigo 2º, Parágrafo 2º, da Portaria GM/MS n.º
1905, de 06 de setembro de 2013, será prorrogado conforme nova definição a ser realizada por
meio da publicação, com máxima brevidade possível, de Portaria específica para tal.

INFORME n.º 05/2014 (18/02/2014) – Sistema de Captação do Atendimento
Informamos que foi publicada no Diário Oficial de hoje, 17 de fevereiro de 2014, a Portaria
GM/MS n.º 238/2014, que altera os prazos definidos no Art. 2º da Portaria GM/MS n.º
1905/2013.
PORTARIA
Nº
238,
DE
14
DE
FEVEREIRO
DE
2014
Altera dispositivos da Portaria nº 1.905/GM/MS, de 6 de setembro de 2013,
que institui o Sistema de Captação dos Atendimentos (SCA) do Sistema de
Regulação, Controle e Avaliação (SISRCA), no âmbito do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos
I
e
II
do
parágrafo
único
do
art.
87
da
Constituição,
resolve:
Art. 1º Os § 1º e § 2º do art. 2º da Portaria nº 1.905/GM/MS, de 6 de setembro de 2013,
publicada no Diário Oficial da União nº 174, de 9 de setembro de 2013, seção I, página 58,
passa
a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.
2º
...............................................................................
§ 1º Durante 4 (quatro) meses, a partir da competência dezembro de 2013, será possível
registrar as AIHs tanto no Sistema de Captação dos Atendimentos do SISRCA quanto no sistema
vigente (SISAIH01)

§ 2º A partir da competência abril de 2014, todas as AIHs
deverão ser registradas obrigatoriamente no novo sistema."
(NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARTHUR CHIORO

INFORME n.º 06/2014 (14/03/2014) – Sistema de Captação do Atendimento

Informamos que esta Coordenação Geral de Sistemas de Informação recebeu nova versão do
Sistema de Captação do Atendimento, a qual encontra-se em fase de homologação. A mesma
será disponibilizada após aprovação do Subgrupo de Informação e Informática da Comissão
Intergestores Tripartite.
Salientamos que está sendo analisado o prazo de implantação definido na Portaria GM/MS
n.º 238/2014, de 17 de fevereiro de 2014, e que comunicaremos neste fórum, quando
tivermos nova definição.
Daiane Ellwanger Araujo
Analista Técnica de Políticas Sociais
CGSI/DRAC/SAS/MS

