
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
COORDENAÇÃO GERAL DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA – SISAB

Nota Técnica Explicativa do Relatório de Pesquisa de Vínculo

 O  objetivo  desta  Nota  Técnica  Explicativa  é  apresentar  informações  básicas,  regras  de
extração  e  visualização  do  Relatório  de  Detalhamento  de  Vínculos  do  cidadão  nas  equipes  de
Atenção Primária à Saúde. O relatório está disponível no SISAB a partir do acesso restrito ao portal
e-Gestor AB (acesso concedido a gestores Municipais, por meio do cadastro prévio no sistema), com
nível de visualização máximo até equipe.

 
1) Origem dos dados

Os dados disponíveis neste relatório são oriundos dos sistemas da estratégia e-SUS APS,
referidos  como  a  Aplicação  utilizada  pelo  serviço,  que  podem  ser  do  tipo:  Coleta  de  Dados
Simplificada  (CDS  -  em  modo  Online  ou  Offline),  Prontuário  Eletrônico  do  Cidadão  (PEC),
aplicativos  Android®  ou  por  meio  de  Sistemas  Próprios  integrados  ao  Centralizador  Nacional
utilizando a tecnologia de transporte Apache Thrift.  

2) Cadastro do cidadão na Atenção Primária à Saúde (APS) 

O cadastro do Cidadão na Atenção Primária à Saúde (APS) compõe uma das ações realizadas
pelas Equipes de Saúde. Por meio dele pode-se obter o reconhecimento da população adscrita às
equipes que atuam na Atenção Primária, subsidiando o planejamento dos profissionais e gestores na
oferta de serviços e o acompanhamento dos indivíduos sob sua responsabilidade.  Portanto,  serão
considerados como usuários cadastrados aqueles que foram vinculados a uma equipe de APS através
de um cadastro individual completo (FCI), cadastro rápido (E-SUS) por meio do módulo “Cidadão”
do PEC e usuários identificados a partir das Fichas de Atendimento Individual (FAI), Ficha de Visita
Domiciliar (FVD) ou Ficha de Procedimento (FP).

3) Relatório de Detalhamento de Vinculação dos cadastros 

Este relatório tem como objetivo subsidiar os gestores municipais na identificação e histórico
de vínculos de um cidadão, identificando a equipe em que o cidadão já teve cadastro e qual a equipe
tem a vinculação estabelecida na competência selecionada. Será considerada a base de identificação
do vínculo do cidadão às equipes de Saúde da Família (eSF), equipe de Atenção Primária (eAP),
equipe de Consultório na Rua (eCR), equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e equipe de
Atenção Primária Prisional (eAPP).
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Deve-se observar que os cadastros são apresentados considerando o vínculo do cidadão na
competência  especificada  e,  por  isso,  podem  sofrer  alterações  de  acordo  com  o  processo  de
vinculação  e  as  regras  de  desempate  apresentadas  na  Nota  Técnica  Explicativa  do  Cadastro
Vinculado. 

O Relatório de Detalhamento de Vínculos do cidadão será disponibilizado em competências
mensais  para fins  de acompanhamento.  No entanto,  reitera-se que o vínculo  considerado para o
cálculo da capitação ponderada e para o denominador dos Indicadores de Desempenho é o resultado
consolidado  apresentado  no  quadrimestre,  ou  seja,  o  componente  de  capitação  ponderada  é
recalculado quadrimestralmente, referente às competências de abril (Q1), agosto (Q2) e dezembro
(Q3) de cada ano.

4) Visualização do Relatório de Detalhamento de Vinculação dos cadastros
 

4.1) Níveis de visualização:  A consulta pode ser realizada apenas a partir da indicação de
algum número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), originado a partir da Receita Federal ou
Cartão Nacional da Saúde (CNS).

4.2) Visualização detalhada dos dados:  Através do acesso restrito - apenas para o gestor
municipal - é possível visualizar os dados individuais dos cidadãos com cadastros validados
no SISAB. 

4.3) Período: Estão disponíveis cadastros registrados na base de dados do SISAB desde a
competência  de abril  de 2013. Contudo,  para cada  tipo de identificação de cadastro  será
considerado um período conforme indicado no quadro abaixo. As equipes eCR, eAPP e eSFR
só apresentarão a quantidade de cadastros vinculados a partir de 2021.

Tipos de Identificação de Cadastros Período analisado

Cadastro Individual Completo (FCI) A partir de 2013.

Cadastro Identificado por Atendimento Individual
(FAI)

A partir de abril/2016.

Cadastro  Identificado  por  meio  do  módulo
“Cidadão” no PEC/E-SUS (E-SUS)

A partir de setembro/2019.

Cadastro identificado por Visita Domiciliar (FVD)
ou Procedimento (FP)

Até  12  meses  anteriores  ao
fechamento do quadrimestre avaliado.
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4.4) Detalhamento das Variáveis:  

A) Melhor  Vínculo:  Indica  a  priorização  do  vínculo  estabelecido  para  o  cidadão
pesquisado, considerando as regras de desempate da vinculação do cadastro descritos
na  Nota  Técnica  Explicativa  do  Relatório  de  Cadastro.  O  relatório  apresenta  a
priorização  do  vínculo  através  do  ordenamento  numérico,  sendo  1  (um)  o  maior
vínculo e assim sucessivamente.

B) Dados  de  identificação  geográfica  e  institucional:  Indica  a  Unidade  Federativa,
Código IBGE, Nome do Município, Número de CNES do estabelecimento, Número
do INE da equipe e Sigla com a Tipologia da Equipe (Quando não identificado o
subtipo de equipe, não será apresentada a sigla da equipe).

C) Dados  de  Identificação  do  Cidadão  (conforme  CADSUS): Nome  completo,
Número do CPF e/ou CNS, Data de Nascimento.

D) Ponderação: A partir  dos  dados de  identificação,  indica  se  o  cidadão consta  em
alguma  base  de  dados  disponibilizadas  pela  Previdência  Social  (Aposentadoria  e
Benefício  de  Prestação  Continuada)  e  do  Programa Nacional  de  Transferência  de
Renda (Auxílio Brasil), ou se o cidadão está contido nas faixas etárias estabelecidas
para ponderação do cadastro, conforme estabelecido na Portaria 2.979 SAPS/MS.

E) Tipos de Identificação: Indica quais foram os tipos de identificação registrados para
o cidadão.

 FCI:  cidadão  possui  Cadastro  Individual  Completo  validado  na  equipe
indicada;

 E-SUS:  Cidadão  possui  cadastro  rápido  com  indicação  de  vinculação  na
equipe indicada;

 FAI:  Cidadão  possui  registro  de  Atendimento  Individual  por  médico  ou
enfermeiro da equipe indicada;

 FP: Cidadão não possui nenhum dos tipos de identificação anteriores e tem o
registro identificado de um Procedimento na equipe indicada;

 FVD: Cidadão não possui nenhum dos tipos de identificação anteriores e tem
o registro de Visita Domiciliar por ACS na equipe indicada.

Observação: O  cidadão  pode  apresentar  mais  de  um  tipo  de
identificação. Caso apresente apenas FAI, FVD ou FP significa que os
cidadãos não foram cadastrados com a FCI ou no Módulo  Cidadão,
ou o registro não foi enviado para o Centralizador  Nacional  ou  foi
invalidado no processamento do SISAB. 
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F) Data mais recente:  Indica qual foi a data  do último registro referente ao tipo de
identificação do cidadão. 

Observação: Caso o registro seja enviado após o período regular  de
envio,  que é até o 10º dia útil  do mês subsequente ao registro, este
processo de vinculação só será considerado na competência posterior
ao envio.

G) Quantidade de Atendimentos: Indica a quantidade de registros enviados e validados
referente  aos Atendimentos  Individuais,  que é a principal  regra de vinculação dos
cadastros disposta na Nota Técnica Explicativa do Relatório de Cadastro. 

5) Formas de visualização

Este relatório pode ser visualizado em tela ou realizado o download em formatos XLSX, CSV ou
ODS. 

6) Base de dados para ponderações:

Para  estabelecer  e  contabilizar  as  ponderações  referentes  aos  cidadãos  beneficiários  do
Programa  Nacional  de  Transferência  de  Renda  (Auxílio  Brasil/PBF),  Benefício  de  Prestação
Continuada  (BPC/LOAS)  e  da  Previdência  Social  (INSS)  são  utilizadas  as  bases  de  dados  das
instituições gestoras dos referidos benefícios, que são atualizadas e disponibilizadas periódicamente
ao Ministério da Saúde. Os dados são confrontados a partir  do identificador dos cidadãos (CPF)
constantes na base do SISAB e do CADSUS. A idade do usuário é calculada a partir da data de
nascimento cadastrada, com referência a idade do cidadão no último dia do quadrimestre avaliado.
Todos cadastros de cidadãos vinculados às equipes eCR e eAPP são ponderados automaticamente.

7) Observações:
 

Caso o usuário esteja no nível de visualização CNES ou CNES+INE, é possível que o texto “UBS
desativada”  seja  apresentado  no  campo  referente  ao  “Nome  UBS”,  o  que  significa  que  o
estabelecimento  não esteve  ativo  na  última  competência  do  último  quadrimestre  apresentado no
painel. No campo “Sigla”, quando não identificado o subtipo de equipe, não será apresentada a sigla
da equipe.

8) Segurança da informação e responsabilidade sobre os dados:

Este  relatório  apresenta  dados  individuais  e  identificados  dos  cidadãos.  As  informações
disponíveis são acessadas apenas por usuários com Login e Senha ao sistema. Conforme a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (LGPDP – Lei nº 13.709/2018), o uso destas informações para fins
diferentes daqueles a que se destinam ou a divulgação destes sem prévia autorização do cidadão,
resultará  nas  penalidades  previstas  na  referida  Lei.  Caso  identifique  qualquer  risco  de  acesso
indevido, comunique imediatamente.
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                                                          Contatos do Departamento de Saúde da Família

Por correspondência ou ofício:  
Ministério da Saúde  

SAPS – Secretaria de Atenção Primária à Saúde  
DESF – Departamento de Saúde da família  

Coordenação Geral de Informação da Atenção primária  
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G,
 Ed. Anexo. 4º Andar – Ala B Sul, Brasília-DF, 

 CEP: 70.058-900 
Versão: Maio de 2022
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