
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM 

Título: Acesso e Preenchimento do SISCAN 

Conceito: O Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), versão em plataforma Web que 
integra os Sistemas de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de 
Mama (SISMAMA) e tem por objetivo, enquanto ferramenta de gestão, fortalecer as ações de 
controle e prevenção desses cânceres, além de gerar dados que subsidiam o monitoramento 
e a avaliação (BRASIL, 2013).  
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1. Objetivos 2. Aplicação 3. Executante 

Orientar os profissionais 

enfermeiros a realizar 

cadastro e solicitar 

autorização no SISCAN, bem 

como utilizar o sistema para 

o gerenciamento de laudos 

e gerenciamento de 

seguimento. 

Centros de Saúde e 
Policlínicas 

Enfermeiros e Médicos 

 

4. Material 

 

 Computador com conexão à internet; 

 Recursos humanos; 

 Conhecimento de acesso à internet. 

 

 

 



 

5. Descrição do Procedimento/Técnica 

 

1)_Realize o Cadastro no SCPA – USUÁRIO: 

 Acesse a página do sistema SISCAN:  http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/ 

  Clique em "usuário que não possui acesso: realize o “Cadastro de Novo Usuário” 

- Será aberta a tela do sistema SCPA USUÁRIO 

- http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/visao/login/loginsistema.jsf  

 “Insira um e-mail pessoal (será usado no caso de recuperação de senha)” 

 Clique em avançar » preencha o cadastro de informações complementares 

 Insira o seu número do CNS válido no CADSUS WEB: 

- Para consulta do seu número CNS no cadastro na base federal através do CPF acesse –  

http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp - consulte profissional, neste você visualizará o CNS  

- Atenção! Localidade UF/Estado e Município se refere a local de nascimento compatível com o cadastro 
na base federal 

- Todos os campos com asterisco são obrigatórios 

- CPF é obrigatório  

- Informe uma senha pessoal (Anote - será usada para acessar o SISCAN)  

 Clique em “Cadastrar”  

- Sistema irá salvar o cadastro e apresentar a tela de acesso do sistema SCPA USUÁRIO 

 
2) Solicite acesso ao SISCAN:  

 Acesse a página do sistema SCPA USUÁRIO http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/ 

 Informe e-mail e senha cadastrados 

 Clique em "SOLICITAR ACESSO AOS SISTEMAS"  

 Selecione a opção "SISCAN"  

 Selecione o perfil  “USM- Unidade de Saúde Master”  

 Na justificativa deve ser descrito “necessidade de acesso ao Sistema para acompanhamento mensal dos 
relatórios e resultados de exames” 

 Clique em Avançar 

 No detalhamento da esfera, no campo “estabeleciemnto de saúde” você deve inserir o CNES ao qual está 
vinculado. O mesmo pode ser encontrado: 

http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp - consulte profissional, em detalhamento clique no 
símbolo “+” e verá o CNES ao qual está vincualdo. 

http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/
http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/visao/login/loginsistema.jsf
http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp
http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/
http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp


 

 Clique em Finalizar 

 Envie e-mail  para saudedamulherfloripa@gmail.com com nome e CPF solicitando a liberação para uso do 
sistema “SISCAN"  

     

 

Antes de iniciar a consulta para coleta do citopatologico, verifique se o usuário possui CNS atualizado e 
de acordo com CADWEB. Sugerimos que esta verificação seja feita na recepção do Centro de Saúde, 

incluindo a atualização do cadastro no prontuário eletrônico.  

 

 

3) Requisição de exames: 

 Acesse a página do sistema SISCAN:  http://siscan.saude.gov.br/login.jsf 

 Digite email e senha cadastrada 
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 Clique no menu “EXAME” – “GERENCIAR EXAME” 

 
 

 Clique em “Novo Exame” 

 Digite o número do CNS do usuário no campo “Cartão SUS” (as informações de cadastro serão carregadas 
automaticamente);  

 Pacientes que já realizaram exames anteriormente e constam do cadastro do SISCAN podem ter seu 
cartão SUS pesquisado, clicando-se na lupa, através do nome completo, nome da mãe, data de 
nascimento ou CPF;  

  Selecione o tipo de exame - "COLO" ou “MAMA" 
 

 

 

 imagensimagens 

 



 

 

 

 

 



 

 

 Verifique se há Centro de Saúde selecionado e se está correto 

 Verifique se há prestador selecionado e se está correto 

 Clique em avançar 
 



 

 

 

 Na tela seguinte preencha os campos com as informações anotadas no formulário de 

requisição  

 No campo inferior preencha as informações específicas do exame solicitado, a data e 

selecione o "Responsável”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 Ao gerar o número de protocolo clique no ícone  “imprimir”. Encaminhe a requisição de 

exame impressa ao laboratório executante juntamente com o material coletado. 

 

 

4) Resultados de Exames 

 Clique no menu “EXAME" - “GERENCIAR LAUDO" 

 

 



 

 Selecione o Tipo de Exame 

 Selecione Laudo Liberado “sim” 

 

 Neste momento é possível buscar o exame de uma paciente por: 

- O Nº do exame  

- Nº do protocolo  

- Cartão SUS  

- Nome da paciente  

- Por Data do Resultado (indique o período desejado)  

 Selecione o período da pesquisa 

 Clique em pesquisar 

 Na tela seguinte selecione o exame ou clique na primeira caixa acima e à direita para 

selecionar todos 



 

 Clique em "Gerar Relatório" 

 O exame será exibido no formato PDF 

 

 

 

5) Seguimento de exames alterados: 

 Clique no menu “SEGUIMENTO" - “GERENCIAR SEGUIMENTO" 

 Será exibida uma tela de pesquisa na qual é possível fazer a busca por diversos filtros 

(número do cartão SUS, nome, município de residência, município da unidade de saúde, 

unidade de saúde, período, tempo sem informação, exame (colo ou mama), situação de 

seguimento e último histórico de seguimento). Ao clicar em pesquisar sem informar 

nenhum filtro serão exibidas todas as mulheres que estão no seguimento. 



 

 

 

 Ao clicar em pesquisar é apresentado um quadro com o resultado da pesquisa e a 

opção para visualizar o histórico de seguimento completo de cada mulher (lupa). 



 

 

 



 

 

1 - Clique na lupa ao lado do campo cartão SUS para visualizar os dados pessoais completos 

da mulher 

2 -  Algumas situações de seguimento são atualizadas automaticamente: 

•  “Sem informação”: Quando a mulher entra no seguimento (primeiro exame alterado) 

•  “Em seguimento”: Quando um novo exame é realizado após sua entrada no  

seguimento 

•  “-” : Para exames normais anteriores à entrada da mulher no seguimento. Quando a 

mulher entra no seguimento, os exames normais anteriores são  trazidos para a base de 

seguimento e o status de seguimento desses exames é automaticamente preenchido com o 

símbolo “-”. 

3 - As demais situações precisam ser informadas pelo profissional assistente, que deve clicar 

no ícone “Alterar Situação de Seguimento” . 

4 - Para que sejam incluídos exames e tratamentos no “novo histórico de seguimento”  é 

necessário que a mulher  já esteja no seguimento. O primeiro exame sempre virá da base dos 

prestadores  SUS. Somente após o primeiro exame será possível inserir exames no histórico 

do seguimento. 

5 – O ícone “encerrar seguimento” só é utilizado em caso de óbito durante o seguimento. Ao 

clicar nesta opção, o sistema abre a página para digitação das informações de óbito. 

6 - No quadro do histórico de seguimento são exibidos todos os exames e tratamentos  

realizados pela mulher. A data exibida para cada exame é a data de liberação do mesmo.  A 

coluna “situação” exibe a situação de seguimento no momento de cada informação.  O ícone 

do lápis possibilita editar o conteúdo de histórico de seguimento informado e o ícone da 

lixeira realizar uma exclusão desses conteúdos. 

7 - Ao clicar visualizar resultado do exame na coluna “Opção”, representado pela lupa, serão 

apresentados o laudo resumido do respectivo exame com informações da unidade de saúde 

que solicitou o exame, do prestador que emitiu o laudo e a descrição do resultado do exame. 

 

 

 

 

 



 

6. Orientações Gerais 

- O SISCAN é integrado ao Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CADWEB), e Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), permitindo a identificação dos usuários pelo 

número do cartão SUS, a atualização automática de seu histórico de seguimento, bem como 

aos profissionais dos estabelecimentos de saúde habilitados para coleta, solicitação e emissão 

de laudos de exames, estarem automaticamente disponíveis no sistema como responsáveis 

por essas ações. 
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