
PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES 

DO SISTEMA SISPRENATAL WEB 

 

1. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS PARA ACESSO E USO DO SISTEMA 

SISPRENATAL WEB. 

 Computador tipo PC/notebook/net book; 

 HD livre de 5 GB; 

 Intel Pentium 4 ou superior; 

 1 GB de memória RAM livre ou superior; 

 Velocidade de internet: 1mbps por ponto ou superior. 

 Sistema Operacional: Windows Vista, Windows 7 ou superior. 

 Browser: IE 7 ou superior e Firefox 3.5 ou superior 

 

2. O QUE DEVO FAZER SE O SISTEMA SISPRENATAL WEB ESTIVER MUITO LENTO? 

 Quando o sistema apresentar lentidão é importante verificar qual a 

configuração e o browser que está sendo utilizado; recomendamos o uso 

MOZILLA FIREFOX.  

 Qual a ação estava sendo realizada no momento da 

instabilidade/lentidão do sistema? 

 É necessário que seja informado em qual o horário ocorre à lentidão; 

 É preciso que seja enviado o print da tela do momento que ocorreu o 

problema; 

 Qual a velocidade da internet do local de acesso ao sistema; 

 

 

3. COMO REGISTRAR UMA NOVA GESTAÇÃO, PARA GESTANTES QUE JÁ POSSUEM 

Nº DE SISPRENATAL? 

 Após o desfecho de uma gestação, é preciso acessar com o perfil de 

profissional para visualizar o botão “NOVA GESTAÇÃO”.  Esse 

procedimento é necessário apenas na 1º consulta, as seguintes poderão 

ser lançadas pelo digitador ou pelo profissional. 

 



4. O QUE DEVO FAZER QUANDO A GESTANTE TROCA DE MUNICÍPIO? 

 Para realizar a troca de município da gestante já cadastrada e atendida 

em outra unidade, primeiramente atualize o endereço da gestante no 

CADSUS WEB, posteriormente ao acessar o sistema vai apresentar um pop 

up com a seguinte  mensagem “o profissional não acompanha a 

gestante: NOME DA GESTANTE. Deseja acompanhar essa gestante? Sim ou 

Não”  Ao responder a pergunta marcando  SIM, o sistema 

automaticamente altera os dados do 

estabelecimento/município/profissional e possibilita realizar o atendimento 

na nova unidade, com perfil de PROFISSIONAL DE SAÚDE (municipal ou 

estabelecimento). 

 

5. COMO É POSSIVEL FAZER A CORREÇÃO E OU ALTERAÇÃO NO REGISTRO DE 

CONSULTAS QUANDO OCORRER ERRO? 

 

 Estamos em fase de homologação da funcionalidade de alteração de 

registro. Quando liberarmos em produção informaremos através de 

ALERTA no próprio sistema. 

 

6. COMO É FEITA A VALIDAÇÃO DO CNS DO PROFISSIONAL NO SISTEMA? O 

CAMPO CBO ESTÁ INATIVO. AO SALVAR A CONSULTA APARECE A MENSAGEM 

“Profissional sem carga horária ambulatorial na competência e CNES 

informado”. 

 Esta mensagem aparece no sistema, porque este sistema realiza interface 

com o Sistema de CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

– CNES, onde valida os dados do profissional, verificando se está vinculado 

a Unidade de Saúde, se a ocupação - CBO, CNS do profissional e se a 

carga horária ambulatorial está cadastrada. 

 É preciso que estas informações estejam atualizadas no SCNES para que a 

validação seja feita com êxito, caso contrário o SISPRENATAL WEB não 

reconhece o profissional, e não caracteriza um erro do sistema e sim a 

falta de dados atualizados no CADASTRO NACIONAL DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES. 

 

 



7. COMO É REALIZADO O CÁLCULO DA IG, DPP (DATA PREVISTA DO PARTO) E 

TRIMESTRE GESTACIONAL?  

 Na primeira consulta são calculados com base na informação da DUM, 

campo obrigatório na primeira consulta. E recalculada quando 

apresentado o resultado do ultrassom; 

 A DPP calculada a partir da informação do ultrassom – A IG 

(semanas/dias) será calculada com base na IG informada no ultrassom e 

data de atendimento. 

 Para o cálculo da DPP – transformar o IG (semana/dias) em dias, 

multiplicando as semanas por 7 e somando aos dias restantes Ex.: IG 14 

sem. 3 dias – 14 x7 =98+3=101. 

 Considerando o total de dias de uma gestação sendo 294 dias 

(equivalente a 42 semanas de gestação) subtrai a IG em dias. Ex.: 294-

101=193 dias restantes para a conclusão da gestação. O resultado (dias 

restantes para a conclusão da gestação) é somado à data do 

atendimento, que resultará na DPP. Ex.: Data do atendimento: 13/08/2012 

+ 193 (dias restantes para a conclusão da gestação) = 22/02/2013, ou seja, 

DPP = 22/02/2013. 

 

 8. PERGUNTA REFERENTE À OBRIGATORIEDADE DE SOLICITAÇÃO DO EXAME DE 

ULTRASSOM. 

 

 Na 1º (primeira) consulta da gestante, é obrigatório à solicitação do 

exame de ultrassom pelo profissional, não podendo dar continuidade ao 

acompanhamento das consultas caso o exame não seja solicitado. Ao 

acionar o botão salvar, o sistema abrirá um alerta pop up com a 

mensagem de erro: “Solicite o exame de ultrassom”. 

 Na 5º (quinta) consulta da gestante, o resultado do exame de ultrassom 

deve ser informada e registrado no sistema. Quando registrado o resultado 

do ultrassom o sistema recalculará a IG e a DPP, com base no resultado 

do último ultrassom informado e na data de atendimento. A IG informada 

na primeira consulta com base na DUM será substituída pela IG calculada 

pelo ultrassom. 

 A data do ultrassom será desabilitada para edição na 1º (primeira) 

consulta e editável para as seguintes. “Deverá ser informada o resultado 

do ultrassom obrigatoriamente na 5º (quinta) consulta.” 

 

 

 

 

 



 

 

9. COMO REGISTRAR NO SISTEMA, OS CASOS EM QUE A USUÁRIA NÃO ESTAVA 

GESTANTE E FOI REGISTRADA UMA CONSULTA DE PRÉ-NATAL, COMO FINALIZAR 

ESTE ATENDIMENTO? 

 Nesse caso será registrado o desfecho do atendimento, e não da 

gestação.  Para acessar: clique em DESFECHO, Tipo do desfecho: 

Atendimento, selecionar na lista Atendimento. 

 

10. COMO REGISTRAR UMA GESTANTE QUE ESTAVA SENDO ACOMPANHADA E 

SOFREU UM ABORTO? 

  Nesse caso será registrado o desfecho da gestação. Para acessar: clique 

em DESFECHO, Tipo do desfecho: Desfecho da Gestação, selecionar na 

lista de motivos aborto. Conforme tela abaixo. 

 

 



 

11. COMO REGISTRAR NO SISTEMA, OS CASOS EM QUE A USUÁRIA MUDOU: DE 

LOCAL DE ATENDIMENTO, RESIDÊNCIA, OPTOU POR CONVÊNIO PARTICULAR E OU 

OUTROS MOTIVOS O QUE DEVE SER FEITO? 

 Nestes casos será registrado o desfecho do atendimento. Para registrar: 

clique em DESFECHO, Tipo do desfecho: Desfecho do atendimento, 

selecionar na lista de motivos – mudança de endereço. Na mudança de 

local de atendimento (Estado, Município ou Estabelecimento), o sistema 

deverá gerar automaticamente o desfecho de atendimento com o 

motivo de mudança para o maior nível hierárquico, ou seja, quando a 

gestante mudar de estado ela vai mudar o município e estabelecimento e 

o sistema deverá gerar o desfecho com o motivo “Mudança de Estado”. 

Neste caso as consultas anteriores estarão com o status de fechada e 

somente a última com o status de Aberta.  

 Quando registrado um desfecho de atendimento como Optou por 

Convenio Particular ou Outros Motivos, o sistema alterará o status do 

atendimento da consulta para fechado. 

 Caso a gestante retorno para unidade de atendimento, o sistema estará 

disponível para continuar seu acompanhamento do pré-natal. 

12. COMO O SISTEMA ESTÁ REALIZANDO O FECHAMENTO AUTOMÁTICO?  

 O sistema terá uma rotina a ser executada para o fechamento 

automático das gestações que apresentarem o status de aberto, 

considerando a última IG informada + data atual, não podendo 

ultrapassar 364 dias ou 52 semanas. 

 

13.  COMO É REALIZADA DA GERAÇÃO DO RELATÓRIO DBF – ANTIGO 

EXPORTADOR?  

 Esse relatório é um banco de dados com todas as informações contidas 

no sistema, de acordo com cada perfil, que permite o usuário a configurar 

o relatório de acordo com sua necessidade. Ressaltamos que para a 

geração desse relatório é necessário trabalhar com a tabela dinâmica no 

Excel. No menu INFORMATIVOS esta disponível um passo a passo de como 

utilizar o arquivo a tabela dinâmica.  

 Para geração do arquivo acesse a aba RELATÓRIO>GERAR DBF. Após a 

geração do arquivo acesse CONSULTAR DBF, após processado extrair do 

zip e renomear o arquivo com: xls na extensão do arquivo, assim 

transforma o arquivo de DBF para Excel. 



 

 

14. COMO GERAR RELATÓRIO ACESSANDO O TABWIN? 

 Na ferramenta TABWIN para o SISPRENATAL WEB, os dados públicos 

poderão ser tabulados onde cada gestor utilize a ferramenta para gerar 

os dados de acordo sua necessidade. 

 Para utilizar o TABWIN se faz necessário instalar a ferramenta em seu 

computador. Acesse ao endereço: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0901 e clique em 

SISPRENATAL. Para fazer download do arquivo de definição em “Arquivos 

Auxiliares de Tabulação” e em seguida no botão “Enviar”. 

 E assim por diante em cada modalidade de arquivo para download.(tela 

de apresentação do tabwin) 

 
 

15. COMO GERAR RELATÓRIO DISPONÍVEL NO MENU RELATÓRIO    “CADASTRO DE 

GESTANTES” E “CONSULTAS E EXAMES DAS GESTANTES POR MUNICÍPIO NO  

SISPRENATAL WEB? 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0901


 

 

14. COMO GERAR O RELATÓRIO DE PRÉ-NATAL?  

 Liberamos um relatório mais completo que estão disponíveis na aba 

RELATÓRIOS>RELATÓRIO DE PRÉ-NATAL que será acessado de acordo com 

cada perfil, os perfis serão: para gestor (municipal e estabelecimento) e 

profissional de saúde (municipal e estabelecimentos); conforme abaixo: 

 

GESTOR MUNICIPAL: 

 

GESTOR ESTADUAL: 



 

GESTOR ESTABELECIMENTO: 

 
 

PROFISSIONAL DE SAÚDE (municipal ou estabelecimento): 



 

 

 

PERGUNTA SOBRE A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS SISPRENATAL WEB COM O SISAB 

(e-SUS).  

 A integração entre os sistemas está sendo desenvolvida. Porém ainda os 

sistemas não estão realizando interface, estamos no processo de 

construção desta ferramenta o que pode levar algum tempo para ser 

finalizado. É importante ressaltar que a integração dos sistemas terá o 

seguinte formato o SISPRENATAL WEB consumirá os dados da base do 

SISAB. 

 Hoje, os dados que são registrados no e-SUS e no CDS, não atendem as 

ações preconizadas na Rede cegonha, não podem ser monitoradas 

como são no SISPRENATAL WEB. 

 
 

 

 



 

Geração de Arquivo BPA no SISPRENATAL WEB. 

1. Geração Automática 

O primeiro passo para a geração do Boletim de Produção Ambulatorial 

Consolidado BPA – C, é do gestor  definir o parâmetro que irá utilizar para enviar seu 

arquivo, as duas formas de geração são:   

 Geração Automática ou 

    Geração Manual  

 

 

 

Após selecionar a opção de geração do arquivo BPA-C, é necessário observar o 

cronograma de liberação do TXT do processamento CNES, para indicar a data que 

será gerado o arquivo. Após indicar a data de processamento será incluído na lista 

para geração do arquivo.  

 

  



 

2. Exemplo arquivos gerados parâmetro AUTOMÁTICO.  

Quando o gestor optar pela geração do arquivo BPA-C Automático será 

gerado o arquivo com apenas os procedimentos daquela competência.  

Quando Usar? 

– Quando existir procedimentos apenas da competência atual. 

Exemplo: gerado BPA Automático para competência de Abril 

 

Para cada mês será gerado um arquivo contendo somente os dados da 

competência de referência. 

 

Caso tenha sido incluído algum registro após ter sido gerado o arquivo, os dados 

serão processados na próxima competência. 

 



3. Exemplo arquivos gerados parâmetro MANUAL 

Para geração do arquivo manual, o sistema irá considerar os registros da 

competência atual do (SIA) para o cabeçalho e os arquivos a ser gerado serão os 

procedimentos da competência atual selecionada no cabeçalho mais três meses 

anterior. Neste caso, só serão gerados os arquivos que não foram enviados 

anteriormente. 

•  Quando Usar? 

– Quando quiser gerar os dados da competência atual e mais os dados de 

3 competências anteriores que não foram enviadas em outro arquivo; 

– Quando existir novos procedimentos de competências passadas que 

ainda não foram enviadas em outros arquivos. 

 

– Exemplo arquivo - Usuário solicitou geração manual de maio de 2014 - 

PA530010.MAI 

Competência do Cabeçalho maio de 2014 

01#W2142014050000320000031947BRASÍLIA                            00054748164212BRASÍLIA                                

M     2.0.0 

Competência dos procedimentos fevereiro, março, abril e maio de 2014. 

020010464201402225125703010205020186031000001NAW 

020010464201403225125703010205020186031000001NAW 

020010464201403225250703020205020151031000001NAW 

0200104562014042231A1701010301010072031000002NAW 

020010456201404223505701020301010110031000002NAW 

http://aplicacao-homologacao.saude.gov.br/sisprenatal/visao/monitoramentoBPA.jsf


0200104562014052231A1702010301010072029000001NAW 

0200104562014052231A1702020301010072038000001NAW 

No exemplo acima, o gestor gerou os arquivos duas vezes para cada 

competência, e neste caso só será gerado um arquivo com os procedimentos e o 

outro estará zerado. Caso novos cadastros forem incluídos e ainda não enviados 

constará no arquivo. 

No exemplo abaixo, o gestor selecionou o mês de competência agosto, que 

irá gerar os arquivos do mês de julho na competência de Agosto gerando os 

arquivos com informações de Maio Junho, Julho e Agosto que não foram 

apresentados em outros arquivos. 

 

 

 

 Se o gestor só tivesse solicitado a geração do arquivo apenas uma única 

vez da competência de maio de 2014, o sistema trataria o arquivo daquela 

competência com os respectivos procedimentos, mas se não tivesse nenhum 

procedimento para os meses de fevereiro, março e abril e também para o mês de 

maio, todos os arquivos estariam zerados.  

Outra situação em que o arquivo pode estar zerado, é quando já tenha sido 

gerado anteriormente. 

 

 



4. Regeração de arquivo de BPA 

Se o gestor precisar regerar um arquivo, o sistema irá considerar a 

competência atual para o cabeçalho e mais três meses anterior.  

• Quando Usar? 

– Quando incluídos novos procedimentos após a geração do arquivo; 

 

– Quando ocorrer algum erro na regeração do arquivo e não tiver gerado 

arquivo para competência julho. O arquivo conterá todos os dados da 

competência julho que ainda não havia sido enviado em nenhum outro 

arquivo, os dados de maio, junho agosto que não foram gerados nos 

arquivos anteriores. 

 



– Quando for preciso importar um arquivo já gerado da competência 

passada na competência atual. 

 

5. Principais causas de erro que é necessário regerar o arquivo. 

Na importação do arquivo no SIA os problemas identificados são: 

Erro de competência – o usuário está enviando um arquivo para uma 

competência diferente da atual para o Gestor. 

Valor do campo SISPRENATAL WEB difere do calculado – O dado 

apresentado abaixo diverge da quantidade de procedimentos do arquivo. 

Ex:  Cabeçalho de campo divergente no cabeçalho 

01#W2142014060000320000031947BRASÍLIA                            

00054748164212BRASÍLIA                                M     2.0.0 

 

 

 

Brasília, 21 de outubro de 2014. 

 

 

Att. Equipe DAPES, DATASUS.  


